




 .ه یاام رها اد

 بنز وجه
 افق سایز

 نآ رب هر زا یکب هگ میدن تا

 هدافساشزا و7 زاات و تابهت یودااب رادیو هاهرتنعر

 .دم]لب
 ماین * هک کام ام دیدج جایز

 هدروخ یتستسکا دیس هازور
 رد «هملاطهو توکتس یندع)ا يب

 هدهآ رب یرگیو علب نم
 هی اسنش زین ارنآ یوپراب
 . هررق

 .تسیل موهز وه ملیف نیا مات

 شش
 ملیف ردیزاب لوفشم هکابثور

 هتشاوراجاا :تسا < یشحو تشراو

 نبا تیقفوم یاب دوخ مس
 هرافتساروجوم تاب اکماماسنزا مث

 هدنیآ مان ی
 ار سپپ دود - سراپرث آن

 ار اه[ را یکیات « دننکیم نیر
 یور < نالالام نیثدآ ۳ ِ

 !رتدو
 درک و ی

 ۳ و
 ص4 4],حشو روخی جنب دنتشآهدصق ۴

 ید یاب ایفور ۱
۱ 

 ح

 ورترا ینام اید 7 و «ننایت هزاد اد 12 :ده 1

 گم ما مامت ز زا, يه 4 ۳ ت )

 . و و

 اراف و دیج« یأ ۲ دوغ رف هسور دوشیمرا رف هرخالاب
 شزرااپ رد دنخآبب« ماطع » دراو هک رگید
 تان وتشمزاو] .نب رمش و

 هروق + دننک تواطقو تلاخد ارج اه نب
 لو- هک ۲ 3زب قح. نا؟هننک تراضف هه افراصت
 نص لا هدافتس ج ناو ۱ اب سن ی  دنهدی« هدنبون بااجیار

 3 یتخس ار یتخیب رسا نیا

 ناباق[,هن زیم داب رق ودنایم یبصع
 هدنگتین فرصعرت نو رکنح» نیازا

 دنچ « دو دراب رصحن« نادر

 بروس و رپ هلن و ب یدم سک
 دهاوخ هحص قور اددحسار ل وسوص

 در وآ دبدج ةشرب رذه
 وناپدنمرنه رتخد دور ویارب

 ان فا رعم ةشب ره - هدیخرپ
 نایررجرد ی اهتیعمص .امنیسو رتاثن
 یوهوزن رضاح لاحرد يو . تسا

 « تسا هنفریم رنآت شوروغ مناخ
 دن يابمار وا یولج سانشان ن)دنچ

 ۱ و و و صحا

 نارب لاویتسفب طوبردرخ هیشاحدد 2 ۰ ۰
 لادیعف هد ؟منهج رد ینیخآ بم » ملیف تک ر شب طوب رهربخ

 مایفتاناورگ رک مات تسلرد «نایکیجاخ لوماس» مان کنیاو ییارب
 ملدو هرون پاچ هعذذگهدنه ام هکا ریل امل آ یتم هشيلک رار ریملیق یافآ و تفرطرو اهالعمراگن جو «قوذاب» ناراوربلیف رایکب نبام هلراحم و هرحاش دراد رارف رازهلال نابایخ یاهشا رن امسآ ,! یکی ردهک یا وه دوقسا رد هامج زا ۰ نون راجپ! یسراف یاه رب وتسازا_یحرا و یآ امنرس لقادمرریا*رظعنم مرغ ناجیه «دشذگ «داهرد تساهدش هر رد لا ویهفیاه
 ۱ دن نوبهد ومرق باسح یگنخاس و یاعج

 و تصور«! رچ »مین ادیمن ام دن دو هر ومن پاچ (یرورس قشوم) ینادرگر اب ۱و ینیشت بش تک ر شرب :اهایس» هلجم هرامش یی رجآ رد ننچه
 یادردگ راک یاوتعب ملیف (زا هن)رد یرورس یاقآ مان هک منا دیم یب وخپ ام اریز روبهرومن | بیات ) ۱ رامتیسهرافس هلچمرد جردتمربغ امراکته
 زا ووپیاهمچرت رذ لاویتسپ طوب رمریخ پاج یفرطزا . دو هدش هعدون
 همجا رهآپ دنا وهم دن راد (|یعجاراث)) ابو ((یا ردع۱]) اههعشذگهرامش ید ومتم خب دبی هکیت اپ اقآ و می رادرضاح تسا هدیس رربفد ناملآ » ترافسیل اع میطم هعسیاو یاضها و رهماب هکارفآ نیع ه نابلآ پاچ ینلوب
 ی یتچه و ی لاوتسپ طورم رایخارگید هینهوو یکی انضا 4 دنیانل عققرم ار روح (|یعحارات)) همان لصا ((تبور)) و هلجمرهادپ
 دنشاپلپ ام هکرل اسک تفرلآ و .ديسردهاوخ_تارهع ((منهچ رد ین ش)

 ۳ ام و و و و و و و و اوج و جد اب جد جم

 ۱ هدش ادج گرفمج بت

 در 1 "دد)ب ینهد اه تبار
 سس و یر حجت

 .دننکم هه
 یا رستنب| 4 روبم «
 دذپ ا+لمح < وا | ووجم سد ب

 ت رقاسه
 رد اریه۱ هک یرابخا لابادب

 راشتا اهیدرباش یلادچ صوحخ
 یاق ۲ هکد »الا كانب۱ تفاب

 31 یک اونش یروب
 مناسخ و دنکیم يامل اپ
 قااساایناسک

 ووخ یرته
 یاهتی ام نا رج" رد

 . داد دهاوخ همادا ار

 «تشهب دحاق»
 لوصسیر ,رسلیف زر یمازا

 دصاق هب موسو« مابف ریزا هیدج
 دیورگ عورش ویروتسا رد تشهپ
 میدرب هندود البق هکیروطامه
 اب «هتسپ وا طسوت ملبف نیا و.رانس

 و هدش میظلت یندم نیسح ق.ذ
 ابو نایکجاخ لوماس نهج یگ راکت
 نیا دم تفحو : .تکر ش

 یگیدیا نه و یا رعایت رهپس
 روشیم هیهت رووشمناگشیپ رته را

 نایکیچاخ و نامرآ
 زا یک فرطرا هتشدگ هنعه

 «نامرآد> ذا یسراف یاهوبدوتسا
 لس یلرفود تک رش یارب یتوعد
 توعر < نامرآ > اپوک و دمآ
 . تسا هورگ در ار روپ رخ

 یوا هتشذگ هتفه اماکن ربخ
 یتسرسبپ هراشیارد و هتف کس ابن
 لاوئ- لباقم رد نامرآ هوم
 لوماسو اب رجب هک «تکامراگن رخ
 یرگید ناررگ رکاب < ناییچاخ
 لومف منهو دون دهاوخن یراتسه
 ما یکسپ روب رم یوب روتسا توعد
  تسا .هنخاديما

 غورد
 از رومعا را عوشوم

 هانزورر زا یکیرد هک
 نیا طباوااو تسا خورد دوی

 قدضم <
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 !یاب اباپ هلعاعم
 نیاعیدادرارق هتشذگ هامرو

 یارب یسورو یتاکی رم هسوم وو

 شدت روشکود نی ملت رم

 تققاوم اهیوروش دادرا رقنی!قبط
 ییاضتنا ملیف۳ « دادم هک "دن ون

 شیامت یارب اراکی رم|تدز وصحم زا

 ردو دنیامن یرادیرخ یوروش رد

 ار یسورملیف < زیت اپئاکب رما لباقم
 هدحتم تالاسیا رد شیامن یارب

 .دن ون یرادیرخ
 امسور هکییاپملیف نایم رد

 اکیرءا ودمتم تدلوصحم نایم زا

 یناهراکهاش دناهوون باخت |

 ؛ نوچ

 درم ۱۲ :امهالک وا ,ثج ود یدا

 « ینرام ,ناطلس ونم ؛ نیکمشخ
 دیک یوزوراک. هحلسا اب غادو

 یتراب ؛ یادش شومارف هتراح

 نله:هریچ را زه در «ررجع ناررم

 یسو ریاههلبق ودوشیمهدبد «یورت

 : زادنت رابع زیت
 توشیکن ود,وق «چایرد ؛ وللتا

 تردق « مارآ هناخدور ؛ "نو
 الط

 نامیب نيلدا دادرارق نيا

 نونکات هک تسا یمجم یکنهرق

 دقعنم یتأاهج یوق تردف ودنیام
 دهاوخ یاهمدقم رما نیا ر هدش

 روشک ود نسیا هدنیآ رد هک دوپ
 هدافتسا یارب یرتشب تالوصحم

 هلدابم رکیدکی اب دوخ مدرم و

 .دتیاع

 هام شورفرپ یاههلیف
 هتشخذگ

 نیرتشو رفرپ لیذ ملیف شش
 هلجمپ طسوت هنشذت ءام یاملق

 مالعا دلاره رچکیپ نخوم
 : دن |هدش

 تشذگ رس؛یاوک د ورزارف رب یلپ

 دتاان وی رز یاهمایف

 یت-ت رآ

 ستسیترآ دتیانوب ینایک

 یابلیف یرسکب هیهت لوفشم العق

 مادک رههک دشابیم حرخرب و كرزپ
 شورف دروکر یلاهتتب ابن[ زا

 دنهاوخ ار اهملیف نیرتشورف رپ
 ما تسکتلا

 یاهویدوتسا كمکاب یتاک نیا
 -رنه طسوت اهن۲ رثکا هک لقتسم

 یاریامودراد هنیهزنیارد یعصو
 یدادعت یمارگ نک دتناوخ عالطا

 هک ارابیناپک نیا مهم یابلی زا

 لیذ رد دنشام هیهت لاحرو الف

 هک تسا هنگ

 میام پاچ

۳ 
 رد رب ول یراک تک ر شاپ ار «برغزا

 . دراد هه تسد ۱
 رتسکنل - لیه - تکه ۳

 اب هکار <«مهزآادج یاهزیم» ملیف

 ترویهاتر - رتسکلل ترب تک رش

 شیامنهامآ هدش هیهت راکاروبد

 .تحا هرومن

 دیدج رنآ رءارک یلناتسا <

 تکرشاب ار «نیریکتمو دوخ
 .تسا هدناسرنایاپب سی رک ینوت

 ثیت رام تکرشاب «اقتع» ۵

 سنالاپ كج -رادنچ فج -ل و راک

 < چیردل [تربار > ین ادرگ راک هب

 تسا هدش شیامن هدامآ

 ! دنا ز رام <ک یملیق

 هرب زج رد هاگودرا»د یسیلگنا زگلاوجیه مف هکنبا زا لبق 1

 لا ایآ :دندیس میم دوخ زا مدرم باغ «دیآ اهامنیسهد رب یور «نوخ
 3 داددهاوغناکن !ر بلق ملیف

 زر: هچن |:
 «ز,یاپهلیف +

 ال .یرادنیانوی يابد دوم
 ۱ یروب یالنشیاش ظاس ِس ةیامت طاحل

 ایمرد۱۹9۸ لدد

 ار وامافمد و ویل اهیاه

 فک و رت-ا لشیم
 سالکادكرشد ۳ 9 ۱

 ِ مرتب یرادرلیفخ ور هکادب
 ممنکو رنما 0 و | لیمو اکیرم| -هیسور

 یالکاد ی رک .دش یرروش مد
 زیاتد یک روم مالعا « دات

 مل ءراتس هدبب لشیم ملیف ردوا
 نت رتکیما« كل تل کیتق رو كدرزب

 لولیوماس اایئات» ینعی
 یا ک دورقا سالک ار تسا هدش

 ردب] تالوصحء نیرنک رز زا ملیف
 دم]دهاوخ رامشب امنیسناهج

 راعتخاب رادخا
 بیلناتسا» هک هقع

 ینادرگ راک و همت یارب «نناد
 یرادرارق ایسلک یناپک اب ملیف هس

 هبلرایرادربمایف نناد دومن دقتم
 زااماک یتاپک یا رب ار دوخ من

 نیاما دون دهاوخ عو رشهدنب ۲ هنفه
 دو دهاوخ «رارحم یا یدهد مایف

 لوفم رویت امروکیو ۰

 ب مد-وم ینیف لوا لر یافیا
  یاجک رد(البوسردن 7 «هلقرا را رن و
 .دشابم ایسلک

 (دیولذلوراهد ربپ ۰

 و۱ هدش هثیپ رنه روهشم نیدمک

 نکن اف رتخر موسوم یملیف رالسف
 تا یراب لوذشم

 ندنلپ ودراودوونوج ۰

 اب دیدچ ملیف كيرد ید وزن
 فرد البتودنیا دش دنهاوخ رهاظ
 ؟ یالرط مرگ ناتسبات ۶ فو رمع

 ,دندوب هدومن تک رش

 ؟کذوز  ملبفشیامن ۰
 یر هند یلسلد مان «راب ود

 سس
 رپ امن زارح 1

 ی هخادن اهناب ز
 دلانسرت تنش راثآ هیهت رد هک «تسالاو» ملیف نادرگ راک

 یملیف» :تنگیاراگن ربخب دراد یلازب ترهش ناهسلگنا رد یتشگتارف 2 ۰۳۵ شارپ هرابود
 تسووخ ار ملیف ناتساد ه«ادنازراب ار هلرروپ و كچوک هک ماهحاس
 لراک زیل ار یلصایاهل روهتشرن اهینپاژ و ت دد

 نیایاشاسل .دناهورکافیا یلشارابراب « لروف هردنآ « رت
 تا تسا هدش هراد صیختت رضم ناک رد وک

 یاوکدور زارفرب یلپ - ۱
 فوزاماراکناردارب- ۲ (ابلک)
 ابعادو - ۳(ریام نیردلکورتم)
 ناکم- 4 ( هتسیب نر سک وت)هحلسا

 به ( متسب نرق سکرف)



 9 هو کریوردو رخ 3

 4 ود یکی رو ِ هتفه
 و حس ناد رگ راوو

 یمیخ و هلح رس نایتچاخو یلف

 هزرابم :نیا هاو نز
 یاربارجامنیا هکیتاجم ۳ رپ دیابت همت وب

 نا یب اریاهدع تعار دوپ ۳ بت تین یطو) ی ولطم ۳ ک را
 هداد میت «,تنام سا نم رب دم وا عوهرتمات هزرام هوحت دی

 . دن زاسرایاو هنمووس ترا رب ۳ اد ناتیاو ۱
 دیس .یاقآ هتشذگ هتعور

 شتای رظن عاتتسایارب ان تساوخ نم زا یئامتیس نیسینکت یدوت
 همجارسم ناشیاسب قوف هتیژ رو

 یا هتیمز هک ندش رک ذتم یدن ونیات۲ دسصآ لس هک یتوگتتکرو 3
 تب ین وتاقو عورشم تباقو یارب
 یسواک رتکد و نایکیچاخ نابانآ
 . دنا هدرکدعاس

 یدن وین یاقآ هکتیازا سپ
 تباقو ) تای زج نوماریپ المف
 شراکتب ادن دن ار نعسمیارب( ینوناق
 هک مداد لوقو هتفک كيرتاد
 نایکیجاخنایاق ۲ زا توعد مسارم

 مچ ی و سو رج ی

 | و یوک نیا

 1 کا یدن ون
 1 با

 زا یاهقیقد ۵ مایف

 دنکتسه تروهد یسواکر تک دو نایکیچ اش
 كي هب تاعوبط+رد تادرگ راک ود یقطنه ری هژرایم

 امو یسواک رتکد یاباقآ هحو لباق

 یم یاهو 2 گاتهیااو ام

 یدن وب یاق ۲ هکیاهنیمز یراب
 و یقطنم تیاقر كلی بتن تهج
 رظن زادنا هدرو] دوجوب خورش
 تیتص تقرتی هکیاک هلک

 دتته دتقالع تکلس نیا یامتیم
 . تسیا هنالقاع وایس راک و اجب

 تباقر ) تایگونج اما و

 وب رانس
 هلسو یدنوب دیس یاقآ

 هانوک یوبراتس كب یعلطم سعخ
 ووش لماش هقیقو حلب دودح رد

 میظنت هخست هسرد ارت ]و نیودت
 . دیامتیم

 رو رب فجر او رج

 یاگچاح لوع
 تو نایاق1«ب هعت ود

 ووسخ
 یتوق دهتاپ مینوذب و یرادبر
 یم درتسم تب رطب و دیاتم میسع
 دراد

 ورق گكي دوخ هاوحلهب اددج» اه
 یوب راس یووژاو باخت آراد ریمل

 اوحسم و .اچ (راک هحن
 دناررکمرب نایاق۲ هب

 راحت وع

 وو, دنبامتم ,یدنن معرح او ملیق
 ار هدش ژاتنوم یاپمشخ و دبایم هتاحنان ورک رکن ایاق ۲ راک اجتیا -ناورگر کن اباق ]ماگنهنیارد

 یدت وسن یاق 7 هب هبن رعنی رخ | یا رب
 یلصاهنن,یح وب یاقدنهدملبوحت هر یرارربلت روخ منش زابوکد
 . دنیاشم زاغآ

 ملفكی هیبت یارب هکبوحنب
 توف دصناپ زا شی یاهققد و
 دنبات فرصم فیاگت ملی

 راوت اریال
 نایکیچااخ و یسواک تک دناباتآ

 نایاق[ همع زاح و« یاهملینیدرذآ
 .. نوا یم رقاح و هیبن نایکییاخو یسواک رتکد

 كب رود نیت رط یاهملق ییس
 بو کت نانآتیرتکا هک روژ تتیه كب تک ر ش اب یموع هشج
 شبا دوب دنهاوخ یجراخ یاه
 .تته همت رد و دمآ ههاوخرد
 نایاف] راک شزرا یور یروژ
 دنهاوخ رظن یسواک رتک ر ونایکبجاخ
 رد دهاوخ سایق رکیدکی لباقم ود اهنآ راک بترت نیدب و داد

 هک .تسيا هلیسو اهتت نیا
 نایکچاح و یسولک رتکد نابات۲
 راهظا رکیدکب لاقم رو دتاوتیم
 2 رفع یزرفو درک ووجو
 » 329و تمج

 را ی شام



 نسب اجنآ , تفر مه
 بگشما, بشار رف یا لا ویتنف هک

 دش دا و ۶ و ی

 تسب رطاح مهکب زلب یازبو

 ۲ رو تعاسیا رب رگم

 ساعت ۵ زو تعاس مهلسک و رب یا رب

۱ 

 یادم راظق

 ثسا رپظزا

 و دسربم | رف تک رح هظحل

 مدوسخ هیوک هءاک نمیشن یرر

 شرتسک و مدالچبم ار تالضع

 مهد
 تساهبب تامدقمزا هک ر وطن[

 زا ار شما هیحانتنا یدلاک و

 داد مهاوخ تسد

 زبسیاه تشو نمادرد راط#

 فلتخم یاوپرابآ و مبسو مرا زمو

 ارهاظ ,دوربم شیپ و دشکیم هر

 هزاب رو یردق هک ته نآ تقو
 مّذگ تبصا وبتس؛ نیا داجبا للع

۰ 

 یلادنیم لارتسف هس لاسره
 روشیم را زک رب ناهج رو مهم

 راظنف رص-زین و ونول رب ۰ ناک
 گرو دایاهلاویئف ؛ اه نیا زا

 ورارووج و مه هربغو یو ول راک

 رکبد كرزب لاوبتسف كب , لاسا

 ووشیم هفاضا تسیا نیا « مه

 لسک و رب رد ملیف ین اهج لاویتسق
 كي زلب نونک ات ثنیذا هحزا
 هدرک رازک رب يلامنم لاو

ِ* ۰ .۰ 1 
 نا را 0۸ نوساز ول

 هم 0

 ۰ لا هشنف
 ِز

7۳99 - 
 (تسسس ۵در وصح سوت راد رب ره

4 

 ۱ رس و حس

 ی
 ال لاری

 یلاوپهف لسک و رب

 .تشا و هما وا یآ وز ۵

 !هملیف لا وبتسف رو

۴ 

۳«ٍِ_ٍٍِِ- («۰ 

 ۱۹۷ لاس«ب لسک و رب ردیل وا
 تساتم هب یللما .نب نوبسب ز ویسک ۱

 شوژول كنرر ۱۹۹ رد یمودو
 رد هک یلاویتسف هس , ل زاضبا اب

 لواماقم هراومه , میورب

 . ی آ

 یااه,روشک رد امااوبتشف نب

 ثي یاراوروخ هک دن وشیم را زک رب

 یسامنیس یاجرب اپو مهم تءئص

 , دتسش

 امئوس هلیمزرو رز

 یلا ۴۱ زا لب وطیاهملیف لا ویعسف وهم ۳۰ان ۲۰ زا هال وک یاماوف

 شرزا را و رب زه "اب+ ورا روامص وصعتم ه دما امن

 رخ را زگ * درگ تک رشلب ولع ,

 وا راشدنا هک تساه راد رف اميا رب ص وصخ روا

 یاهلاووع فرد یو هک تسا را ودیما امثیح ه راوس هلجم

 ناگ دننا وخ و «ءج تک رش مهزذ و و یا رب یلامنیس

 و زاذگب اماوس نا دنم رناه و نآ رادس وو یللمل ا نیل یاهو روح رب یا

 هک یهو حیط و دیاب اه

 ناب اب زایو و هدشهدارحرش لاووف هنارور تان اب رج

 ۰ دش ها وخ زاغآ اهملیف ص وصح رر ثحپ
 ی و ی و

 ی .العا ۷ ,ب ,ویسب ز ووسک ۱
 لا ویو ۰ دش هوا و بیل ز

 رد یح و رش»+
 زاغآ « رامش فا زا

 زا! رج ر وا رام

 زگ نیا یمضر

 تمسق نیا

 ا جرج رج و ۳ ۳ ی و ی

 ك روبنب دا لا وپتف اب ن

 وکسیسن ارف ناسلا وینتسف اب اکی رم[ و

 را زک رب راب نیل وایا رب یرو زب هک )
 دجاو دنش و زین ( دش دهاوخ
 , دعای قم یابلاویتبت

 دناوتیمن كب رب نایم نیارد

 یامنیمتننص ۱ریزدهاب هتخادیمهس

 ناو رد و تسین ردتقمروشک نبا
 نب رتمک روشک نیا: یلم رظن «طق ز کر وشک نیا: لم رث طق زا
 كرزپ هقباسم كيرر یصءهرجا

 ۳ | مح

 رلاحزورما یاهرته ناپمرد املیسم <

 )وا و ؛ نداد هولج تسا

 رب ناسنا ؛یتمی ج

 هک سلب | هلئم ابا

 9۸2 ۳ تر دا

 ۳ ۱۱ نب كرزب هاگشیانن گلی ژاب
 کر هک تا هو ق هتیا رم رو ۳ ۱

 رب تک ر ش نآ رو ا؛د یاه

 وار امن راگشیامن نیا زا دصف
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 ب 6 تسا یلایید یمقاو یامیس
  رابتجا « یثف تك رزب تایف رت
 , وودیم لا یرس 9  دف _ِت

 نرارک ارت یروشک ره

 نورک هنرع لاف هک ار هچتآ و
 رپ اگشبان نیارو « تسا
 یسزارت اید مدرم هدهاشم ضرمم

 زورمانابج رد ارامنیسرثه یعقاو

 رو و دنا هراد رارق هچوت وروم

 اب هقباس« , ءاتوک ی ابلبف
 ها هرغالاپ و لب وط یاهملیف
 عرش ودپ ژاامنیس یالپف نب رثهب
 اهنگ زورم ابات رثه نیا
 + تسا

 ۳ )وسکا یمسر هپمالع | ك+

2 
 ۷ نیس یناهجلاوبتعا و

 ۳ ۱ ثسا هدش راجباروظنم
 1 1 نه

 + يمافم یلانثتما هاب رب كي

 ان يا هک یقامنیس ات 14
 ۱۹ یأس



 ق نایاب رو نآوب

 نس» زناوج ۰۱۹۹ و وب
 ۳ وشب و و رذک هر هب بیثرتب میر

 وساو مد رب .دشهراو اکبر

 ؛ دوردهاروخ هک ٩۱و

 لک ورب دراو رو تعاس
 حاتتفا لبف تعاسکب لاو 2 . مو
 -ووراک و نهآ ءار هاگنسیازار

 «موبروتبدوآ دنارک و ات «ینب

 لغا المهنوبسی ز وپس؟ | نامش ررمثاو
 دادن ایم ] واعب یسک ناب تفاسپ

 اجتآ هب نشنرزا خلن ثثرا
 البق هکار یقاطاو مکپم رظنفرم

 لافشا ماءورک ورزرازالپ له
 منم

 هب ۴۱ هبغ

 رتفو رد روح رو باب

 دنا رک دملاو ,لاریتسف ین لم
 هک موشپم ماطم ی

 رثا «هیلک و ملپفاب لاوبنس
 هاش و هدش حاشتا دیر

 مابلب ر و نروا اف وح نافاب نی
 1 ری فارروضع

 دیک و هدهاشم

 تعاس روز ور« ۱ ند#
 ۲ ز نیازاب » رو

 شیامن مو  ی راد
 یابه هیالطا . هش ی

 ووشبم هدار نم یردمنع  یرطا

 مشاب لاویتسفراک ناب
 ۳و هم تن

 رتف مود ٩ ی 7 رام وبط

 یاه تسیلان رژ منه کم وررز
 بم ترا
 زرز ۰ من رک یرصارف

 زوریو مهرا هک کد
ِ 

  ِک , "

 کز رت-ا ووتحا عم ورف لیفو ممنباش
 ماکت یاوب » هدنپان
 هاست رف یو السک وب

 ید.الا :هسنارف یامنسوو+)

 «هتون و راک ریخ وکنارف دنارک
 مناح , ایاثیازا ینالبم همانزور
 رگ ا کی وسازرف لغیما نیلکاژ

 همان زور ناکدنسب ول زا مثکت ءابتشا
 شروخ ی و تسا ها رف < نم رب رابو
 هب رتث هتكب هدنبآ-د ناوس تاک

 تساءدماین لسک و رب هب یصوصخم
 همان زورزا مهیرایژ ءدع مرغوزاب و
 یکی زلب ناراکت

 سیابموب روتپ وادنا رکاب رو

 هکب زاب ثامتیس یاضعا زا نوا و

 ملا قو . ههدی«تعو وتانالع

 یاضمانال الت ار لاوبتس یه

 یسر نیلر-« و لاوبت-ف هتک

 یلیف ۲٩ نایمژا تا دقنءهع و هدیو

 زکارزج « موشیم ءواز شیابن ؟
 < هانک ساعت و یاومارق هدباار

 تاافتآو, (اکب رمآ را ونسروا)
 < ردو ریدر » ۰ ینام [ «كانغ

 4«شلپارو حاضتفاو , یتاکب رم

 : یوست اف ٩ ٩< سان راب و«و :یشب رثا

 عارتخا و « یسیلگنا < هبلکو

 ها ناخو و وکار اسکچ < یناطبع

 ِب ص 2

 ها

۳ 

 هورگ لو « اهن رهن

 هنارف,نایشک ۱ زا 4

 تا 7

 4 ۲ هی _
 )را 1 ی مالس۲ وب

 دنله و وا ماسکچ ۰ ( مع

 اب روقک ناپم
 ن ۳ +اصم مته با«
 لیزر ءاتارسا گه نیا یایهتتبه
 «یرالبگو ب ء ناتسوجم « قل[
 مشاپ هدداو یگدواکچ زر نباو
 یرسهتب یو بم رار رظن رو هک! رچ
 تیهادحا و میان صوصخ رد هلاقع

 نیاژا اجورو 46 اه روشک یلاءنیس

 د ران یک بس ناهنچ ماف. رظن

 اعتبس ءرادس یارس+ و هررک یظتت
 ریتا ریاناه ناو صوصفبات متس رف

 یاس مپ نصاب یلاتخآ سناش رتک هک

 تاعالطادن راوارمصاتخم یاهررشک

 2 روآب تسدب هم نما روک راد و

 دار رگ نیباهچ ندناشوب لع هءاج
 و تسا زتسهم لاوپتف ووخ زا نم
 نا ماچنا یارب ثیفوم نم رتهب
 لسکو رب نوربزرپلک !مهروصام
 هتاعالطا راب | تك تهابش رب هک ت سا

 تحت یاسا ی مرق ور ارتار

 هلن ۵
 قخنع

 شدن وا

 یک اول
 یلع اه حس

 ووشک نم

 لا توصو + سک ميتوهپ تعاض
 :زوجسکلارم هل رق رو تب رآ فرط

 پت ۳
 مبثج ید اح ۲ رد ارووتیک ی زغیم
 ما «مارآ یوایقا بوجو ملف

 هخاصرا حراع روط نا را]وخوج 

 یوتیسءرا رشباض "هنرغ نبا رد
 نآ 92۱ هند

 اع + ناوبتض هبنتکبجل را

 رو .یعلق ربط زامم < رو تعاس
 مزاو ارغآ تفررس.تسپ هما رب

 شرک ویسی زوپسک ارو یردق
 تک

 هطرحم یاهو رهار واوناب اب
 لک» ریاهچ رب اب نویس زوپکآ

 وصت اههراوف و هدش نیل زت هر

 بیا ی اهرجنسا یرر یلاسز

 روو اس ه اکب رمآ هفرغ ء
 همهیکرپ رسیاضن رو نآ رهتسا یور

 تالاب رج رد مهدمءاگتیامن هكپ
 اچ نا دنچ ی رایعم رظن زا هفرطغ
 . تسا عونساهپ دیو ,یلو تسیپ
 مدعتستلابم رعنا یاهتیقنوم تسق

 هنکبب رظت بب
 هتسف زا ید,رزاب نیتچه



 ناو ,شتآروبحرو

 دروغ
 هنرغ زا دم

 ینای کوروش

 دواراهدهک هراز هرات ترک

 لدم هنرف «نویماسناسو . ووترم
 موتسا تیعمج هراوبه هک تا۲

 | رطا رد یرا,ژ
 نسیم ملف هدشاش

 نازرا طخ ووج وزامار

 مدع و هدیپ فلثخم ت.ق هسنیب

 نب (تعق هم

 روا-مب روت دملیف نح .دراد ار

 :اعر ی مه 6 یم هتس دم تمام
2  ۳9 
 هيات تسهاتد

 یادصمتسیس .دراد یدیدشین اف

 5 یردق مایف يا كوت وف ون رتسا

 اصا دحریم رظنب ام ار هتیس زا

 تحارا ارشوک ین وخب لاح رهب

 .دنکیم
 و هدش طیضراوت 4 یور ادص

 فا رطاماعت رره؟ وا دنلب؟ 4 هلیسوپ

 . دسریم شوک, هدش هوراذگ نلاص

 رب وآاصت هک دنیوکیم اب نیا تم

 لاح رد رتشیپ رونک ژورپ بطسوت -

 نبا عررش زا لبف + میس یعن راک

 سردخ ردیکچ و یربخ راون یلبق

 ینارب انا رتخد زا یاهدع ترق"م

 ,دوشیم هداد شیاما وکسم«

 یناربایاهرتخد « میتامووح

 یلیخ اب دنته لکشوخ یلبخ اپ
 شی ژرتامتس و

 هدهاشم: رپاظزادعپ و رد,تءاس

 یاهزور هءههزجمم» یلرب ابسا ملیف

 نیروسخ ماش تقو - «هیتشجنپ
 رب جن ودن اش هسوو هب نب ۱ ان تی

 نامتحاس راذک یاهكحوپک را یکی

 - منکتمءاعنکا موی روت روادنارگ

 : مث رو تغاص

 یوسنارف مان نوک ژورپ

 سراب ووالبق ارت ]هک «نادناخیبو

 زد رچ ابایغ زا یل

 ی مو ا,5 كن

 رد هد مات مد

 کال ۶ پ فضقس,لاویتسف

 دن | دوزک واجب ا ناب ایغ

 نادز ۳ هینشود
 دنچ ا.ب ,ازالپ لثه رو عیص

 هلبچنم میوشیم انشآ «لتهمهو رفن

 زک رم ربدم سورو سواکیم یاذ[
 مناخو ؛یرگنهیفا رک وئا-ءرس یلع

۳ 4 ۰ ۰ ۳ 8 

 ی دمت یافآو هشی رثهیکباب یلوس

 بش همین ردو ملبف نادرک راک صور
 سم زد تهنتسهیرکنه لها ودنیآ

 روزین ایبملک نناپمک هددنک هیهت رتسچ

 .دراد تعاقا لده نیا

  للم كراب فرط تک رح

 یاراد هک هنارف هفرغزا دبوژاب
 تمسقو تسا یللجم یرامعمتس

 هک دهذیم شایمنآ تاعلادطم ۳

 تیصا ابتت هلی نیا رو تیعف وف

 دیرراب هدشن یوروشو اکیرمآ

 تسف ه هخسب اون مسی راب 9 هفارحزا

 هک «سورال» «فرغ زین و یونارف

 هجوت بلج راپسپ نآ قطات ون وب-کبد
  انکیم

 یکاواسکچ 4 رغردروطح

 كرامیریچاب هک یتاقالعهدع و یا رب

 نیایلامثیس یکدنبامن تثیه سیر

 هب همان رب كي هدهاشم مد ادروتک

 هررپ تشه :«نب رکسیلوب» كينکن
 لکش یاراد كیچیه ان,ط هک ابنیس

 شور كپ دنخین لیطتسم الباک

 دسشاهدش ممج «یتسپ وآ > ایی رقت

 رسبوصت عون تنه اهن[ یرر و

 یمهداد شیامن هظحل رهرد بلتخم

 . روش

 و ایز شور دیآم رظنب

 شیامنیارب لقاالو دشاب یهتسپاد
 تا بسانم كچوک یاهنلأد رد

 یبو یکاولسکج «ف رغزا دب دزاب

 نیا یتتصو یکیلک تردقب ندرب

 ار ملبف نویدک ژورپ همان ربروشک

 سه رغغاوم هب سپس دنکی« لاباد
 وین رع كلام داحتا :نامل]یاه

 اداتاک هفرغررو مورپ+ یوالسک رپ

 یخاف یامنلف هدهاشم هب دم

 درب ی# نرالكمنامرف كرحتم

 یک قی رطزا هک

 کسب رد یجج و نب رثپ»

 ایک یضناسنا یاهشزرا ددر
 < داد دهاوخ یاهزباج

 ثياو-:اک یروژ یاذعا

 وریمار ؛ زا هنل و ال ود

 (نات-الگنا

 مد وزوا

 دقتنع ین وبد ناژ ( تا رف) بیلص

 و امنیس ناستسود هلج»یلامنیس

 یشنم نزراک+(كب وب ) نوب زی رات

 و (رثاوک 1) ی امایس رت هو صوصخم

 (اداناک )و واو تربور

 هرز زاد یو تل

 <شرو و یلب ژ رب ملی نویسک ژ ورپ
 هقبقد تسیب زا سپ نااسزا حررخ

 تمواق۰ یوری)شیامت عورش زا

 هر اهیلیغ -ووب نب ریاسزا رتیب نم
 ن-ااسزا ملی عورشزا سب هقیقو

 ان نااس نورب رد - (دندش حراخ

 |رهاظهک هنف رگ ردتحب ناراکن ربخ

 روطییه دهاوع, لاوبتق رکا
 هک تن راک نی رتبب دهدب همارا

 ادخ و میدن اردچم ار اچ ادىچ
 جینک یدفاح

 نوی رامسب

 دو
 ریمو یاداد ۵ نم بت

 ۲۳ ویق مینا
 ارتیمو نود 6 ۳

 امار اسم ان نت هاگ»

 یوسا# 5
 :رایرر یو نودیر هه تسد
 كم 41۱2۰ رافم

 حض شبا «اءایسو مزیت ورا >

 روش را نم: رعد ات
 رد دراد رارق سی راپ یر راکینژا

 راک همانزور ث-. تسار فراع

 ناساسحاو دوج و زا هک هتسشن یکب ژلب

 ۱ تسایکأاش دیک ملیف رد <یلادتا

 دقدم وب رک ی نوش ] رس تشب رد

 کر دا ارهیلید همان روریسیلک |

 تم رک اچ ش

 كپ هجیتن ,ووشیم عو رش 31

 یرر رد هنعاس «- نب ریش باوخ

 موب رونی ووادنا رک نااس تحار لبم

 یل دن

 نبریاس» رثآ او ن» یارب

 ۱ جورخ
 بارد ۱ ارد زور, یه

 و هتنر نی زا
 هنرک < 0 9 4 نفر



 تر

 , رک نا
 دم

 , یسراف ناسیزز» فرد

 ۲ همهرد یایلغ یرنه

 تعارووشم
 ۰ : یدهب همانرب

 س !رها هکناربا
 یه « نوبوای > نیرتکجوکزا

1 

 ین

 نوسیزوسلا ود هوالم و

 نادب و هدش مقاو مه یرور هطق

 دنکبمت هجوت بلج نادنچ تاعور

 یرادقم هرم لخاررد ,لاحرب
 یکی و یا زبج و كشخ یلپ ربشو راذ
 لوذسءمه یعت اغ و دناهدبچ مه یرز

 تسامواع«.بوخ اما تسایفاب یلاف

 لک ورم رد واپ نباوا یار ؟
 مناغ :ت-آ هتسش هاگنسو تب

 مروقیت وا سایلاب مهتاربا یاب

 < نار.,ا و هملک هک كند يشآ
 هراسآ وروغیم مچ نآ ید

 مزوپ تاعال عطا ندادو _یناشاا
 . تما

 یلیخار هنارف هک مناخ نا
 اسب دناوتیع دنکیم ته

 ناب زكي رر هک ین اءالعا « بک
 شن ابپ زاب صوص ر؛ رراد یه
 دشا اب تالمم یارب یو فر

 هچ رچبهب هکار هن دو

 تزوتپنک تی زرمهنآ:مووتت 4
 تسک دنیا هک یللم و

 ید ردحات تست + تساهدرک

 - راک و نایدصتمرباس

 ۳9و نایت هر
 و دیاقف وروخ رب و یاف) ار

 ی. ی هتتهرتب بود -یتیفکت ؛تسیلان روژواوک فرم هک مراد یهتلهرن وه كناح ِ 1
 و یدسص. ی . ؛ الا ابنایسا صوسخ رد یاهوط+ هیعالاعا واب هب رشن ,هنچ

 اکو ,.دتسربص _باطم یسیلکنا دح + نی یلیفو ژورف وین ررتب زاب یهانیف هزاج و

 یر هی > ملیت ه تساهفنمس یبامنیس طیلیدبرحو ,رهشب تدبزغ  نایم زو و :روطس نبا هلاطمو

 تن + تسا یشرزا باهتاكا هکبتنوو ملی هک لاوبتف تبسانس هک ی م-رریغ ءاوج

 ورم >كبس نآم» دیر لو راک یگرز رایسپ رثا .دهدیم شیات ار یکب ؛ دشدهاوخ هدار لسکو رب

 ۳ در ار <موس صوصخیو نیئازیم ترهفو تسا هزیاج هب تسا موسوم مه

 توخچ يوسررم» ملیفالاح .بوخ ریظن مک نآ یراوربملیف .تیقک رد هکاشبس یارم كبرلب یانیف

 ۰ تسا یکی اب مناحكب طسوت ۱۹ ۵۴ لاس

 ملیت نآ وتح ناشی ژا تم نآ ریظن یاتحع دوجوب تسا مایف تسیل :روژ هک
 تسا هدعآ

 هداد یمكيف هب هزباج نیا

 هر رش تاساسحا و هک دشدهاوخ

 ««اووری دوخ رد اره یااسنا

 ءالنقو

 زفاوج + رگید هبالطا كي
 هب موسوسم زبت یرگبد یمسر رپغ
 تي فرط زا < یجاشات « یاو

 نم رشب+ملبف ی رتس هب یکب زاب ته

 و + درع یزاپ نی رتب , نز یزاب

 ورومیصوصحع تهچجب هک یملیف هب

 دهاونخ هداد ۶ دریگرارف هجرت

 دخ
 تکر ش روظزادح میل هد تب اس

 نایاب رو قو ی ال[ ملیفشیادن رد
 روطحنلأسرر مهملیق لوا هشرب رته

 دراد
 !قارتشور یزاب ین ال راش "ایل اسازا * یجراوپ ره رو تکرش من و ٩ تعاس



 ۱, دن ادمیراکهاشار

 یج+هبوکبم و وژادن ایم دزاب
 ار یسیلکبا نیدقنتم نیا فرح

 ۱! دیراد لوبق
2 1 

 نا وز ۵ هینشجب

 ناردا رب و ملیف هدهاشم

 یاهاهنیسزا یکی رد 6 فو زاما راک
 ید تسااب ملیف ۱۰ تهءاسرو رهش

 می

 یاهدا دناوتیمن هچرکاو هدش هیهت
 یکسف وی أاتسا بانک هب تبسن یراداف و

 اذپمم دشاب هتشاو !ر كي ناوئح

 هی اومنیسحت ابدناوتیم یئامنیسرثا

 روش
 هدهاشم: رهظز ادم, كب تعاصرو

 رد هک یئاهلیق زارکیو ملیف كٍ
 شراعت ناک

 افاصنا- < ینالوط مرگ ناتسانو

 یتب , تش هداد

 ناک را نب رتیمو تسا یوخ ملیف

 یزاب ر یرف یربراتنس ار شثزرا

 دراودور نوچ و زا و نسررا یاه

 . .دنهدید لیکشت
 روح رپظ)ادعم رو تعاص

 یم علطم - مو روت. ووادن ارگ رد
 ار عولابر و ملیف هک موش

 , دنهدیم شیابت اردجم نرل انیمه
 هدهاشم هب مودراب «ارب نیا.+ا

 . مباتشیم ملیق نیا

 : نمظ زا دم درو تعاب

 ادر»ی دلوط مأبف لاویخف همانرب

 لوص»+«نمبلق یا-فد ای «یبلل

 . تسارصخ

 زا ملی هس هدهاشمزا سپ

 رادید « لاحب ات حبص ۰ تعاس

 تدع لوط نآ اپ مرابچ ملیف نيا
 تار و لس لیاق ریغ

 جنر شیچدپ و یگدووبب د ی
 . تسا یعیطق

 ریاس لا مسوتم لاجنیا اب

 زاو منکیمیوریپ رویم نایچ خاش
 ملیف نایاب ات مارنحاو بدا یدد

 . منابیم نااسرد

 : رهظ زا دمپ رو تعام
۷۰ 

 روتب دوادت| رک یاهرودب رک رد

9 ۶ 

 ناتسلکتا : هسئارف

۱ 
 نرو ک  ۱

 ۷ رم رک ؛ سبود «لبز
 وینازک وا نی رثایوالنک و اب همانزور» دن وشیم هدبو مه یروژ ِ ۰

 ن ولت و وب دار هدنب امن یفرمم راوتر ناژ هب ار نا راکت

 ثعییل 2 رپ نیتناژرا «(رودت مب زاد رپ یم تبحص هب وااب و دننکیم
 ۱ ۹ ۳ سر روت

 ,ناسراجم « لبلارصا ها الثق زا رحم دوشیم ودتفت یردرهزا

 و هک رت «یوروش ؛ یلیش ,اراناک امت

 ِ ناومپ « ناربا را معقح هرخلاب
 ۳ نوژ ۱ هعمج

 تک رشدیابهرگک رد«زوناورزب راد

 زور ره هتعاس۲ یاهی؛اس ی زد هر ک
 و

 زو رما همان رب ,تشاو دهاوخهمارا

 رولف » ر« ردبدب وکسا وب رویاهءایف

 لاورتسف رد هک یفاملآ يا وجرودک آ «راچوب تسروه»
 + ورک هچوت

 عن 1 هسلج رد
 ۳4 7 2 هفزا رثسب# 1 /

 ۸ ۱ رز و مه هدبد
 رب طق ل ۱ ره

 رررذج ص2

 راریاب ک تاکد 7
 ۶ لار

 "۷ ۱ ردغآ هرج اصم هساج

 ِ رف یناعوبط# سنا راک
۱ 

 ندلا
 نانسرد ۴ ف

 اب دىآ ناتش

 قارب ارمزال تای ۶
 هک ینیردد («

 رولنو ؛روب چون شادءارم# سال رد

 زار ویو رکعت تراام ادا رد

 ایآ بب ی
 رر نا دین جرخ هک دینک یم کف

 را مهوربک یانآ ٩ دم ۲ دهاوخ

 , دنکیم مارم

 ناز ارام ادب مهار خیمن*
 نسا هتسلاو- روطچ نادرگ راک

 ورجربار شررخ ساخ یرت لیحا
 (۱)در و

 ناسبرج راد ار مدرخ نم

 مدب دار ام یاب یا

 بلاج یگینکا رظا زا اهلی

 ۱ یدبررت راث[هب رثشب ۰۱ .دننسه

 دا راد تهابش

 ماد ایم و

 دو هن زیاه هبنج ننآ زادیا هتساوخ
 ارج زهرا شبب هک دببک یراو ربمابف

 ؟وشبم اهتسب رول رظن تلج ناب

 (3داخامرگد رظا زا لععابا ای۲

 رسم نم لا

 ادب فراح

 راس ؛ تسا

 ما ناتدیدچ ملپف رد هک تبثپا
 از ۸۱ یا بخ هر دیفوکر

 ۱ بهر نان دباهتساوخ اد ینیچ

 اییکاسبار .دن وشپ«تحاران

 4۰ هحفصرد



 هجموتتوت
 »سس ته

 ری ۰ ۳ , اص ۱ ۱ یلدا زر متینصا راهساس يا 1 ِ ۳ 8 و ۰ ۱ ۳3 ۱

 ۱ ىِ 1

 ۳ کدو
 ۶ +[ یا

۳ 4 ِ 
 و ملاب

 ۲ ور هد ماپ ۰ 9 » 4 را  1۱ 4  * بوم
 ؟ راک اهم ۲

 » ودرادرا
 ۱. ین ابا[

۰ 1 

 ۲ , "دد گررزا بیا
 تب ون امسم

 1 اد
3 

 هک هو 4 یلصا مت عقاورو

 یو 1 انبه اب ۰ ها یو
 اب[ : و

 و ۱ تسا ههنز زوب ك
 ء +

۳ 
 ناسملآ بک رونی

 ۲ تاجن ترءزاتسارب ۶ هسابمح یه (هبان تاعت ی
 ۳ ۰ 1 رخآ ژور هد نانسارو

 د 4 ار درمنیا یگدنز نه ۰ مقار
 جع یساره و تدحو

> 

 هنکیم فیصو تشذگ
 + هات ورد ۱

۳ ۳ 

 ۰ ۹9 را امل ۲ * یاهلرف «۱جزا
 ماامتلام» هبلت ور 4 وب هدر هی ۵ اامكلا-» هک رو هک

 2 ۱ ۱ هجا وه لابفتسا و تبقق و« اب
 مسخره قلا

: 
 یراکهاش ارن ۰ نابچ

ِ 1 

 ۱ وا ار منامس هنشرون خب رات هک دنتسنار میظع
 ی ۰ هدیو روهب نواک ات, امن
 نما

 ۳ هژوص ثروص ۲
 ۱ ودر كروب وب همانذرر

 اب البا رام یراق | نیطوپ را لار
 هپیجرد» یگنج ناثار اوت مای نیا هراب»

 3 زی رخآ یاه)ور > ۰
 س (نتسلپام ین و روآ سرت, كال

 ناب بجا رشب وخ یناز و ۳ رپگنا لرف

 قادر رژ دقننم 2 زور ۰ ج هیرت ها ز مو هک لب
 هنار

 جت تو زا ككي رپ هه
 ربا لرهر ددآ#
 نما

 هک دینکیم سح ۱,۵ مابا نیااپ و + رورنا تب هاج» و
 4 هبنسه مودللما اب ثكنچ ریگنا تشحو یاهذود نیر هی رخ زد

 نا دقتنماعسوت ملبف نبا هک یلاه رابتمازا هنهذگ , تب
 زبن < كرولپدا» لاین رد ؛ دروآ تسدپ ملام تسد۶

 زر رراد
۷ 

 یزبا۴
 اهر

 رک مه

9 

 دفن

 ینح و .دپ در » درناآ دنک تک رش و نایچاشامت یره
 هجاوع,ماپف نبا شامل لرا شندل رردنب وگیمو تف

 و ی ادرگ راک > ۰ تشرن

 < تسا مشهد و ناباث ملیف نپا یرب رانس

 هتسباب ار رلنبه فاررآ و لر یعب « ما یاصا شقب

 + ادوکشا ثیلآ و یلانلآ هنمرنهو اناوت یا و ماننک هشیپ رنه هب

 ول ل رم

 «هتفار ناتساو نامرهق  يمان تهابش هکشبارپ هراله نیآ

 ۲ هعفص رد هبن



7 1 
 راو او دبچپپ نامعآ رد قرب ودر
 هثفشنیاهب و" هل رازا یگارد خرس

 نابرار-ا هشفشا بناوچ اهیفپ رم
 دب درگ لهتد» هشفشن بفع هک دیپج

 وب دوت-| ریدم ناب زژاابن رم وکدنلپ
 هکنیفوم و دادیم ینارکذت بناب

 دانفا شن[ یاههلشب شمشچ ریدم

 هلجءاروف اهینیمز ولا,وااس
 راک هک ار یکتیتسالپ یابلاب دینک
 تسر رد هدش هتسامش یاه رادنص

 دیل امت بات رپ هرجنب زاار دوخهدومل
 شتآ رگسید هیناث ۳۰ هلسادب یلاد

 زا سبد هدپسر درگ وگ زاک نرخب
 و رجفنم نرعخم نی زئب اب دروخرپ
 دیشاب ووزدش دیهاوخ رود ههاهاسش
 . دیک هلجع

 رپ بقدب شعشچ نامرآیتفو
 راوهاوید دید اراههلمش و تشگ
 ردا ركبتمالپ یاهلاب و دید هدب يه
 انوومندیک ان نارگبدب و درگ تسد
 را لاپد دنوه جراخ ءدش رهجع
 دیفس یاهلاب مه ابنور و یدوحا
 سبح و هدرما تسد »دار ثكپنسالپ

 . تسوپپ اب اب مهروشن اد
 رهدشر"راپ ز هلش تفوذیارد

 ادشبهرگ تم اهل آب اررطخ وک دن
 دن دوپ هدش یرظطعر هچابتسر هه
 رگید هک امر آ شبا شنآ ۱

 هشذگ ادم رامشهص>خ
 یاب یاهمان و هدششا اطا لبخاو یبیع یوجوم دوبل زال باوخرو ثدح و هک ی مدلی یاههمیل

۰ 
1 

 نامرآ  روشلاد ین رگید رللحت و دارا توتو نآ نم هک وب هشا ذگ شمس ۷
 ایه دننک تک ر> ثشا ورا رف اه همل زا یگب یال اب رد هکب | هشفشف الیس رب دپ اب هک نو یروسا وایف ور
 دل دما رم رک مر اع هشلشف طسو امن آ زا ودل درک ثک رج هیآ تمسب لیبمول اب رفت شش رهزو رب امه
 دلدبش یااربذپجارهنگ اهم نالر طسوت اهلآ سپسرومل لاباتساییوعدمزا شیدا و خیر» دد
 ۱:۱ روم ثامک و رهیل ها سوفل دالیزا هبادوخ ی .آیشایع یلهمثك ض ,عرد نا رفادم
 1:ههک نوش ول اپ ارم یاه۰.اه- مادل هک تفگ تماهشلامک اپ يئاعورطم هبخاصم ددنراا اف

 زاب ار هشفش رد دیدن زباچار لمات
 و اباوردم و یدو-ا ادشباودرک
 رو شدوخ مهدعبو ررشنار سپس
 نوءز طسو یا و دندش قلعم اضن
 و دانا تسج و دایب نامرآاوهو

 ترس اپ هشفشف دیشک ری _شزنم
 هه شنآ هگیلاح رد یروآ ماسرس
 طوق-لاحرددوب هتف رگ | رفارن [یاچ
 زا ویدوتساریدمینقو : دشیمهدید
 نربادبد |راهن [ ندامفا رگب دهشفشآ
 باطغ رب دمب دوب هتسشن وارانگ رد هک
 ۱ تفگ ودرک

 هدنو» هشفدف ردرگبد یکب -
 تشادرپ ارنوف و رکبءهلصافالپ و
 ۱ تفگ تدحوب باطخ و

 گیر هبناث دنچ یتدحو
 وندوخشاپدو) هشیم رجفنم هشاشف

 ایت
 و رادرب ار كيتهالپ یاب دوز
 زا شاب نم نآ باترپ ار دوخ
 یشوب مشچ یاهدن بکت ره هکبمانک
 هظم هل ددج تاانسود یار ماکتپم

 نالرارق راکشاضا روت وبگ لثهرگد
 مدشدنهاوخ نف

 دنلب تدحو یراگ زا یاهلان
 » تفگ رپدمپ_باطخودش

 یلبخ نم هک هتسرد وپسوع -

 مل وشبما ینبب یم هکشبا یاد مءاجه
 یراولشرپ ر حایتحا گ هنب هاو مرچ
 ۱ مراد

 ن ووسپ هدش كپوزن_رطخ رگید
 و دشدنلب اج زا داشگ داشگ تدحو
 ودرک تسدرد از كبتسالب یاهلاب
 وب دوتا ییدم هنفذف ,دمآ هرجاپ مد
 هعادف )اان دش فرجنربآ لعاح

 اههلعش ارب زو ریگب «اصاف لمدشم , هدپ تاجن
 ۳۹ س میراز هاوق طرق نت |نآ رهاگ وب دوتا ریدم

 و تا هدپسر ورگ وک زاگ نردب ۱ درگ شن درب مراحم و دیشکب« هنابز لارثس دینکیم ار هشفنف راجفا
 پا هشفشف هگ تسا هظفحل نیمهرد هگ هک روشچ یلمز نبا

 یی شا هتشگ رپ تب نیا رس رفن ۱ ههاجشردها
 هرجنپرانگ رو تدحر,دن وشوودتدحو  نربا )ا ار نوف ورگمدمپ

 :تفگ تدحوپ باطخو تفرگ

 رگا هچرگ ؛ روسچ یلیز -
 یهثپم همطن همطق یرانفایم مگنچب

 مته ترهبوت تعاجشدازا یاد

 ورک تراشرردب و دناوخ یدرد
 دیمهاین ی زپچ هتبلاحرد سبح د
 ثدح و یاهاپ زونهوومن بات یب اردو

 اهلنش هکررپدش ادچ هثدشن دا

)۱۵( 

 ب ترا ۵
 رها

 مورگ تیارص ی: نو زا
 ۳ رد دیررگ ی ارب هد شآ
  ما یسب راج ها همش یاد

 هه ندپ هگیروط, تساخ رب اضا
 ررط شف ؛ دسمآ رد هرراب
 رررب هدلرچفنمو یدالنم یک اناوخ
 امر ور ثها كي رج دمب یا ها

 هدیر اطن رد !یرگید دیچ نکس
  دشیما
 ۱ ۵ و دل[ دورس

 رپ یاپرازههس عاهنرا رد
 لاحردلاب دیفس هدن رپ ورا ۱ زا
 یادرآپثدحو ینفر بندوب داد
 زا مادکچپه دش نحل»,نارگبد و
 رد هتل اد دل هرهچرر گل ر سرت
 » دشبل هدپد رانکپ ابن آ نابم
 بس تفیحرد هک دوب نربا ممآ
 :دوب وا تان ربا مامت

 همدنوپ روا ۳۳و 1
 دل شحبپ وورگ تیاده نیمرب ار
 : ۱))اربتنپ رقیب زا رفت هداد روتسد
 ۳ و شن یلا رهدش یامیون تشبرد

 شجگ لث. اریلپم) ناگدن رپ
 اه دجبا هزات نربا ی دننگ ناراب
 شلانسود ناج هاب | كپ رطادشب هک
 د خب رپم كد هتخ |دن | طب ار
 3سال ااپ راچاد ؛تشادن یاهرا
 1 دید وب ر وتسا رب دم

# 



 مه تشپ هرم ۱۰۰ رگا هیدرگ
 رو ینعرص هک تسپاا# دبا زب لاب
 تءاس رد یاهراپآ را زه ۵ رردح
 و دیرلگب رجزا ر دبررآ تسدب
 ۱  دبدرگ نبمز یاضن لخاد
 هرآ ؛ مظع ان كلپا-الب یابلا
 «ررک ههارخ تپاده ارامش نر
 رو اش زا راکب یانپا هک مفساش#

 ) نا اپ
 اس و راپم باهپا روطاپا غب رم

 یسکچبه رگبد اش

 ملا وک هثلب

 ثار رقم ثس ورد تدجارم

 اب هشفدف و ده

 2 «جنهل یی یزو]دماسس بهم
 دش هپدپان اهرظن زا یدور)

 دوبن اهل آ نابم نربا
 دد٩آ دو: یکش لغ.ربخ

 زا ناشب اهل , هنشا, هتفوگ ابا [ رفع

 هدش زاب هدنهب

 هردن اثاشا ناشنامشجرد يل و دوب

 هک رولت امه تدحو « درب رب
 نامرآفرظ درپعلا رج باق» لثم

 ؛ ثفگ و دادژاربو

 هچیدبد نربا نبا نامرآ
 یگب دروآ شدوخ و اهرسب یلالب

 یراثچ نيا هلبمط هخآ هگب شب . رارفحی رس شفذف كپ تیر ۳

 راکیچ ون هدیفب الاح « هعدرگ دوب  .دهآ ردتآ رپ اضف رد و تارگ

 ۱مینک . دورساضف دد یلیم)ناگهنرپ "
 شلاپ ورگیم یمس هک نامرآ . لامپ اه هتشرف لث۰ و دندناوهپ

 پاریس ۳۳۹9 لاب اپ .. ریگنامخ ابن آ هورس یلر دلورپ
 ۹ 75 1 او نادنه رس هک تدن |دپمهچیبگ

 .هشومجرما هگشبازا مونم بم د تی دیماجن | ههارخ ارگ

 زبم لاسب اسم هر

»ٍِ ِ 

 تشذگ ناجراو ابن هگ نربا یااعشرغ تددو

 ریس بدم و درگ لر
 كایاشرا ان

 یرادووخ

 داد روند نازآد د#

 یفب*) ناسگ دن ی هلی
 نر رتبه دنرب ادب دنپ :

 دعب یا هظحل ان داد ماده |نپرومام

 تونپا رددد رگ یق رب بارهت میل

 ۱راضف نماد یر ۲
 دن دزپ«لاپ یبهد یو + و هننن اکو

 نما یرحهر هلن تا رطاخ

 ۳ 2 مای ووب هتخان
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 كنبمايف دنا زمایف: هلحم زا لقت
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 اگ* راتس
 تماصنامزرداکبرم ن 1

 وخ نادرک را سم
 هک تسا راکش[ ام

 راکمه هک رگا

 هرمز رد ناشنتن رکب

 , دومنیم یراع "یرما ناکشیپ رثه
 یگمه ناثیا یاهملیف هک هنوکتامه
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 .تسیت راص نانادرگ راکدروم رد

 ناکشیب رثه اب وا ندوب یزاپمه
 رادیابپیزاکسه لوازارط و اتزوت
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 ورامیت را زا راجان دتهدن تسد

 طیحم ودن ررکیم یتایاش یراتسرپ

 ومرگ ,وارطاخب ابن, هراوبه او
 » دنتشادیم هاکن عوبطم

 هلصاح عیاتن هک تسا یهید
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 نآ تبالو دنتخاسیم
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 اهن یر

 کفن سر تو ء تماص نارود بوخ اتبسن ملیف یاههنحص زا یکی یارجا
 0 هدید

 را راب زا یرکید مس
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 رازی
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 ۱ سنا

 : دیدش هحوبحب نیارد
 رو, روب لعاسرد عادو»
 ۶ رم رهاظ یناولم لدود یو

 | هدناوخ بلاص یدح تا
 ریچ روخ ینادج م زر دا
 ۳ یارب ءدامآو ۳

 نایامن لاتنام یتناس یارا جام

 هرن هراج ی سپ نیازا؛تش"
 7 یوب وا ءار رانک زا
 ون قیرط نیا ۱ تذک تادحا

 اس یلاو-ا نینچ رد . دمآیم
 یفثع دصرد دص ملی یهورک

 یرما « ناش نیکناروش یامارجام
 .ووب دهاوخن روآ تچعت

 مان«, نیدن آ حور»
 رددیولج ذ) ۲ ه لاسرد هک

 بس شوخ سی رتک 7, دشحراخ
 اجیارد مه «دالیسب > : هنامز
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 و و

 ایمن ا جسم
 ۳ نیش ۸ هل بافی اضقم

 ی

 دم ۸

 !دربیه جا در یدیاج

 سب هرخالاب دندیجف ناراکن ربخ , تیدج وششوک اهتدم زا
 ترسب ۱ دربیم جن ر)یاهشوک رو مارآ و تکاس «یروناج» ارج ک
 ةرازافآ نیا داد عالطا رثوک رچکس, هاجم <:ل ءففو راکن ربخرشر
 هک هلأاستسب هدزون كناوج كي «لیتسایمانو دنب یم یتفو فورس
 نوب زیولت,وب داوود یکدتناوخزارع اتلفغ ورادن مهیبااج یادسناهلج
 لاسهس زاد نونکا شدوخ هک هدیسر ین رهشب و هدروآ رد ماید
 تنل نامز و نیمزبو روشیم تحاران تفد ورر] تعب ؟هتسناوت
 ۱ دنسرفم

 دنبم هفاضا « یروناچ

 تابثا یارب و متسین تییوبحم و ترهش بلاط نادنچ نم» ۱
 رمربقب اد ناژاسلف قاشاع ایرب مدش ,رظاح یتع# ۸9۶7 1

 یانیاروومووبن روتکا نم هکنیا یارب منک یزاب اهلی رد
 هدئاوخ نوچ مناوغب زاوآ یتسیابیم نم متشادن یو ۳ ۱

 بد ۱

 اهلبتسایمأت , اهزدناس یمات زا ابا تیتر
 «دن رادن رحبت نآردهکا فرح یناوعهزاوآ رد توجیب 4 2 فا و یا

 دض اوتب لقاال هک دن و رب یلغشلابن دی ...دننکن فلت ید
 .دنیآ رب نآماجنا دو

۳" 
۴۲ 
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۳ 
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 یاهتنم اب ار رولوت ترباو رمه

  دینادیا رثیا یل وورک اقیا یتسوریز
 یماتنم و وکسلابهوم ۱ راک

 یاهیا هارزا یزوررگا و" راد
 هدصربیلاجب تسناوتت مارد یاهار

 قادیمی دوخ هدن رب ةبرح سس اب
 دعآ دهاوخ

 هک مجری ته رج مر رج جرج دج ب

 ماشاف 3 هلن امن
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 لگن او
 559 تب نیا تاچ تی

 ووخ هحوتم نون انار یناهج راطت علت 2 ۲

 ۶ رم رو ؟ ووب یمابل اتیا
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 بوروو تدم نیرتمل روو تخاس
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 ٩ ص2
 راس یی رسا وب
 وم رک هفایفاب اناوابس .تف رک رارق

 وه رج ام رودن رد ووخ نادچ

 شیامن , تشاد ناوارف ناهاوخ

 جترس» ««عرزم کرک و یامملیف
 و < حلت

 هراد:|نامهب یل و وومت تاقبط موبع

 و می رسوا تب وبم و ترهش هک

 بوبعم هراتس اروا ات آ

 زین هزادنا نامهب , ووب یناهک ات ۱ کا

۲ ۳ 

 با 0

 سسصسصصسصسسس
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 رب یو ای و رص رب و ه راقتم

 رانث !هنیس ناهج یاغوفزاار ووخ
 رابثغا رد الماکار نادیم و دیک

 و نرولایا وس لببف زا ووخ یابقر

 دا و را رق ادیعب رب وا ول ابی

 نیا هراومه

 ی رد

 س ورو« هنکن روم یا
 هک تسا هروب یئامنیس لنادجم رطن ضرر ک ۳ "

 هچاناولیس یربک هرانآ یمقاو تلع ۳ |

 لباقمرو ار وغ اعتاووا اب[ ؛مووب

 هدرک سح فیمط شئخ-رس یابثو
 یلاخ ار نادیم هک هداو حیج ر و 5

 و هدناخ هب قشع هکنیابو دنک

 هتغاساتیس كرشپ رادا وار وا یک دن و

 تا-لج زا یعب رو لبق یهنچ
 تربخ زی و لاوبتتفرو مایف

 ار تصرف مر نوب زی وا وب دا ررا
 لاوئس اناولیس زاو هتسناو تمیغ

 دنکیم

 ووج و اب مضرپب تسا نکمم

 زا ارچ دی راد هک یناوارف ترهش

 .م یراوووخ اچءابف رد تک رش
 و كن

 د

 نحلاب زبئ ااولیس

 دب وکیم با و+ رد یطات ۹ 1 سا

 ۱ مرادن لی هکشیایا رب

 یلاجاج ووهسرت زا دس ورو

 .ي یر

 ۲ 1۱, ۱ نا
 ه ۰  ۳ ۰ ی تکه تعجا رمامنیس مداع هب هرابود ممف وه تسع

 و اماسم تاعو
 [ با۳۶ مو منش اسیماب رب
 ]را دو تف

 و ,رارو ار دو" -ه

 ایت یتح + « قم

 روز تسا تک اسو ریک هشوک ۱, ررک كرد وا دیاب ون لاج وا یادب لاو د
 ۲۳ ۰ ,وواو تشح و تیممج زا

 ۱ یرارف و راتس
 ره یکدنژز لوط رد انا ولیس

 تک رشملیف دنچ رداوت و ون یگشیپ
 تحب اهن [ دادم هک تسا مورک
 ژراجت تسروو ناتشک:ا ءرامش زا
 م ورا هک تیپ ویحم همهاب ,دنکیم

 نورک یزاب وروخ یخش هناخ ردندن ام
 یاه وبروتسا هب ار شادنزرفاپ

 , دهدیم حیج رت یراد ربلیف كر ژب

 هکدنکیم قبدصت شروخ هکنیا اب
 تسانویدم امنیس هبار شزیچ هه
 اب یرادربلیف یویدرتسا كيردو
 فا عم ,تسا هدش انش[ شرهوش

 و تسا یرارف امتیس زا لاحرهرد

 دربب هان تل زغ هشوکی هک وراد لیم

 و دن ریکب ار شرود شدن زرف هم
 نایک داوتاخ تبحم رب نوناک زا وا
 , درب تذل

 مهدبه حیج را ار یدازآ
 شاسودب اهراب اناولیس

 )انم ثرفن هک تسا هتشاد رامظا
 الداهبنسا و ملط تهجب طقل امایم
 » هشابيب تسا هتفب نآ رو هک
 شیب نه.تسا یمقاوملاظك, امنیس

 و یشردل ادنیوو

 رهرد و دنکیم ادف ار شزیچ

 اه اب و دثاپ میلست و میطم دیاب
 » هدوابا رب مو وربیم هک یجار
 شرت دشاب هتشار هروچب یمسبت
 هلن فرصو اس ین ورم رظن زا ار
 "دوغ طبع هب اناولوس ,ریچ رهزا



 و هد |هدررک شا هطاحا هک ورب
 توافن یب و انتءایب ثابیاف هبب
 یاب هردو شدوخ یارب ابت با

 هکیلاح رو نم یگدنز یو
 نباب ندیشخب هولج یا رب ,تایز
 لدو ساسح ,دنکین ششرک یلایز
 و نشخ ار ووخ اما تسا كزا

 شوخ یا رب یتح ,دهدیمهولجحورپ
 زین مسبت كب ژا نارگیو دمآ
 باب لیفاقع نبااب رگ قرا
 هداد حیجرت ار یداژآ وا هک تک
 , سا

 یگ دن ز لوا یاهلام
 تسا را رق نبازژا رما نابرچ

 ۱۹۲5 لاس یاهزور زا یگب ؟
 ندشل كروزن صقر هسردم كیر»
 یابی زوناوج كس وتاکسرا دبآ
 كرتخو < بویونا و اب ی
 هسردمنامهرو هک یراثراب و هلو

 ووشیم انش]ب ورک مصر
 یلانشآ ن با دمب هامدنچ هرخالاب
 الاتیاب_وئدمآ .دشکبب مر
 لونشم شروخر شکر ورددرگ 4
 هربث نیا وا دعب یئدمو دا

 انا واپسهک یمور سپس
 مدت ۰ لیروآ ۱۱99
 ,وراذگیم رو و ی

 ار شووخ _یتفو زا "ادب 5
 رو صق ر هب یط رام هزالم دم ۳7

 ملیف گرد هشيپ راه زایک رب ی وهثآ اب
 هیون فجفم

 لوفشم روهشم هسردم كب رد اروآ
 نیاب .دباشم صتر نون نشخومآ

 -رتعی)ور هکشيارکف زک ره بیت رت
 روخب !رااوایس ووشب امنیس هثیپ
 ماسنا رس هکشیااتووب هثخاس لو؛دم

 رو یکدنژ جراضم هب كبک یارب
 هوباجنبهزاو دشمادخنساراب كي
 دش شرع یلکب وا یآ دن ز رپسم هک

 م رسوم
 هبدشر وبجم ا:اوایس هرخدزاب

 زبل یرگید یاهراک هب صقر زارب#
 دژاو رپ

 رد ۱۹4 لاص رد هکشیا ات

 تک رشمررهش یفابیز هکلم هقباسم
 دش هثخانش مر سیم ناونعب و ورک
 راک رد یشیاشک یقنوم نبا یاو

 رد اناولیس و هررابث دوءوب یو
 نکنا+نا ونعب رووشم هن ام طایخ كپ
 توجب دوس راک زاو دش مادتسا

 و رک یمتفاب رد رب وغ قوفح هکنا

 «دوب یشار
 یزور لاوعا نبا لالغ رد

 یاتسوک و رامو یک الات انا رگ راک
 ود رک تاقالم شیامن كبرد اروا

 ملیف دار. یکچ وک لو نآ زا سپ
 , دوش راذگاووا هدومب دوخ

 لد نیا لماث نودب اناولپس
 -ودیبوخ لو _اربز تف ریلپ ار
 * درک یهثفاب رد نآ یازا

 ملرف ثیبه رد تک رش یاهرد

 دوجب رب ول ولانیچاب اناوابس هک وب

 یرتولابت هب متوم نآ رد وا
 ایچواو یاب بث

 هراوئاغ تفااعم تلع هک < هزو

 وتب هک تشک یل ۱ 9

 جئرب و ما رو تک رش زا شا
 نیا. دنک ی زاب, دو روذعم < خان

 اناوایم لوا هلهورو هدننک هیچ
 ار

 رب یتفام نقاب
 كن هک ندش هم رب

 ۱ تسیث

 ثلج وک ناسنما كب ط. دی دنس

 «خلن جن رب > یزاد ربهلیق یتق و
 لاکشا اب ناو رگ راک , دش عورش
 بیت رت نیاب دبورگ وربوو یکرزب
 عن ربلر مان رد هک ینارتغو هک
 هنهر زا دنتشار هدهمب ار اه راک

 ناشیاها ریافی ار رود ولچ ندش

 ۱ دو ی
 بوطرم ز » هلاب ناکمادح

 هدرو ی وا ن ٍ

 لحار لکتشم ان | ولیحه رخ

 هیه زا لبا * 1
 ووشیاپااسنوومن هنهرب هب مادت

 هنهرب تفگ نارگیدب و.و ی

 كاب نیروو یولج نیش
 رسا نیا هدهاشم اب نم ریاس

 تا روتسوو هو را ب4 ز وایس

 دن ورک ارجا ار نادرک رک
 برا تیقف وم خال جت ربو

 هدننک هیهت و ورک بس یا هداناا
 وو رسم رایس روخ فشگ زا هک ملی

 عاددزا یاضاقت ان؛ولیس زا ووب
 تشا رراهاظا باوج ررات | ولیس.وومن

 هیچ هثب عاودزا یاضاقتس
 قارب یداد رارق تقیقحرر هدننک
 تسا ید یامملیف رو تکر ش

 اروارزارف نیا اناولیس اما

 سبتن رال ودونب د حا ودزاب و تف رب دج

 دمآ رو

 تبون ویخلل جن رب و لا سپ
 مایف نبا هک روب < هعرزم كرکو
 اهمب دش هیهت :اناویایش رهو* طدوت
 دروآایدب ین زرف اناوایس نآ زا

 4 ۲ هحفصرو هیقب

 ۲ من لوا هشوپ ته تشکر راچب راب



12۳0۱۵ ۱ 

 هءاتب یت دامس ابو تعیشوخ را ون
 و سرت ار هناخ لها « دروایم
 رد و درادیم ۱و نابابی یتشحو
 نآ و دشکیم !رتاتاویح «زیی رخ[
 هتبلا , دتنایم اهموآ ناجپ تقو
 سیلپ هک, دسریم مامتاب یتعوملیق
 ارولویه رهش عاجش رتنالک گیکاب
 . دن ربیع نی زا
 مدیویلآ ۰ دیدلیاق
 ۱42۸ لی رو۲- هققد ۵
 تور ۰ نیوگت آ
 یناک . ولیتساک ای رول
 12651۴۲ ۵۵۲ ۲6 عاصع

 نوران ناتخرد ريز سوه
 (مارد) ۴

 نوبواسیو-تنومارای 9
 فرگش هلدعتساو وین ..

 ءررک هدیتب , «لتدا تچوی»
 ردسوعو سبپ 4ارااب « یراشب
 تباننابناهجب «نوران ناتخردریز
 بضءاحو شرت, هات سبپ نیا .هش
 شوخان و خلتتءاکح هی و
 یا-ج دوژ یلیخ ودوب یکداوتاخ
 یناکیرمآ كيسالک رات[نیار دوخ

 . ورک زاپ

 یتلظت وز « یو موها
 یورنمت راهنادفو رم هدتنک هیهق

 زا یهورک «زیث و تساهدمآ هدر -
 :ناشخ رو و ناب: نادنمیته
 . دناهورک یراکسه یواب

 ناتساد كي ,لین وا هتنچرم را
 یناک دنززایا هناقاو,شءاحو دن
 رو . تساكیژارت قشعو تبزارت
 ءدنیرفواریک یردقب هژوس « عناو
 نودب روشیبن رداق سکچ ره هک تا
 ات نلاس زا جت رودرد ساسحا
 ناتساریبردیب تاناجیه ؛دیآدورع
 هلی رحم و حیمت اتعیقح ار رکاهات
 : . وزایم

 یاب باخستنا اب نیتراه
 ۰ ین !درگ راک یاد «نام تریلد» -

 میظتت یارب < واش نوریا »۶

 دروشیارد

 .تساهو رک سک لبث وا یلامئیءرتآ
 تاساسح!یماشتنوریس رطاخب اب وآش
 فرحتم دوخ هارزا یکدتا لبث وا
 یدتناسی تراپماب زی نامو , هدشت
 یاهرتک ]راک تایحور و تالاح
 حب رشت و فیصوت ار لب وا ناتساد
 . تساهدرک

 یهج ون رتیلاعب یلصا لر هس
 زن )منع افی )اتش ماناب ناکشیپ رتهزا نتهس هلیسوب

 ورمر«توباک میارقا شقنرد
 و ییرح عراز ۰ ردتقعو ووقناب
 ویلهکنسای هک ینلکنیاوبن سیسخ
 شرب هسرب عا زهتسایتحو یم> می
 لقب شرسهود و « دراد طلت
 یاءزادن اات «زوی|لروب » هن |هدیسر
 یزاب هناداتا و بیعیب ۰ لساک
 .دنکيع

 نب رتناوج,توباک نییاشقت رد
 ینوتنآو- شمود رسهزا یورسب
 هتارا یبلاج ین مروق رب < زنیک رب
 شایژاب نیرتهب نونک ات هک دهدیم
 ودرکیم بوسحم امیسرد

 شه رد < نررلایفوس »و
 ,لدگتسو یصیرح عرازدز نموس
 یسنامرفرب كي یتایلاتیا نطوتم
 یندعن شومارف و هدننک هرخ
 .دراد

 و ء رگید ردارپ ود یابلر
 ۳ یلاع یگیه ملیف رتیکو رتکچوک یاهررنک ۲ راک ریاسو عراز مودرس#
 دنته نااچو

 ووشیمغ ورش یتقو ملیف ناتساد ۰
 ورعوک) شا سی + ین ز هک
 ریز اروا یاهلو شرهوخ دنکيم
 دب وکیمک رسپ هب و« هررک نثد تاغ

 قلعت واب اد رد. هعررم
 5 .دراد

 3 انتی بوررتم وترفت دوخ ل-کنسرد, زا شرکید وی) ۲ منکيه موتع روارسیوو زا شیب یلیخ هک ,تسا | نکا رس یه < زنیک رب ینوتتآ>
 . دراوراچ زئا

۳۳ 
 سورعاب «زوب|لروب» شردب

 اب هعرزمب «نرولایفوس» شاءزات
 رواب و , سانشرس راکت هو یتای حریم یاصو کل یلرت ریو اب یاهسنامروفریو هک تسازنیک رت طقف و دننکیم كرت ۱ رروکادجو نی وشکدی راس ار اجن[ شکر وب رسیوو « هتداح .تسا هچوت بلاجو هظحالم نیاغوقواب ,دشاب هتشاد نز دیاب هعر زمكي ورا رهدیقع !ربز ؛ود رکیه

 ریو. ضوصخب ملیف تی اب نیا شی زوی هک دمهق یمنوول سیم اس یما مک هیهت تامحز -
 15۹ , تسا هدروآ دوجو

 هرراست تشز مياق وزا یکی
 یارجام « هنارف

 ؛ وراد یرسپ هب جابتحا زیچ رهزا
 ردب هارذا و هتفی رقار زنیک ری وا
 .ورو آیم ایندپ یرسپ و دنکیم

 دنکیم روصتزویا هکبلاح رد
 نیمه رد ؛تسوا ووخزارسپ نیا
 .دنکیم سح نوولیسم « تاظل
 هدشا زنیک رب قداع اعقاو هک

 ی زیخنار
 روو و ترپ «ریزج رد سوقیرد
 ۰ , تسا ناطیش هداتفا

 ریز رسفا نیا شقن رابنبا
 ار لسالیدووب ةدیشک
 دنکیم افیا <ررف

 , تسا هوودخ د

 و ترسح رد زینک رب «زین و
 میصزآ هک نکیم فا رتءا ینامیشپ

 دب نیا - دهد . راد شتسود بلق ۹
 كد .  .دوعزا ارزاو دربیمیپ شرب هذ ۲ و شلیماف 8 ۳ ۲ بوت و یاهقا  هتطوت و هشقن هب زنیک رپ ادم

 یدجااننیاتد رد دا و ۰ دن اریم
  قشع ندروآ تسدب هراب ود یارب
 .  .دنکیم هفخ او اچ « روخ

 جنب ند



 و ندلاو هلیبق و هغیاط سیر , « ندلاو یاتیات > ( ۱
- ۳ 

 و تعارز زا هک تساهتدم , یبوئج یایجروج رو یا هعرزم

 لوقب هک یتاهالط نتفای یارب ضوعرو هتشاورب تسد .عدزو

 تیلامفتسا هدتام یفاب نوتدمامکاخ ریزود شکر زب ردپ زا ۳

 هب «رتنالکف رطزا یلحم لطواو كي ,تین وسوتالب هنگ و
19 ِ 
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 «رپچدیفس سعش كيوروخ روصقب ندیسر یارب هک دبوکیم گانک

 <, دنک ادیپ اروم

 یالط یئاناوت و تردق ار نتشادب دیفس ناررم ماعت نو 1
 دن راو هدیقعو نامیا ین

 ریتتت

 هرهچ هیفس صعش یوجتچج رد لبماق یقبام هکبمارام ( ج

 دازآ یاوه رد «لح کتی راو > ملات شوخ ك رتخو , دنووب وعر

 ورکیم لامحتسا

 گان راو ةقالع و ه ریمو تنم ورکیم یعص یتعزب هک هوتالب

 کور هک از بآ هبلت وریکب هزاجا تستاوت , دنک بلج ار لیج

 شیاهمشچ هک طرشنیاب - دن رب واتر ریع ک زتخو نأیرع ندبو نت

 هکار هچن ]مچ ریز زا ریکشا وب و ورک مه یرر تقس و مکحم ار

 و دنکت هاگن دنیب دیای

 «مایتان»ء



 ملبف نیرتهع
 دوتکا

 سیرتکا >
 نادرگ راک

 ملیف
 روتک |

 سی رتکا
 :12 نادرگ راک

 ملخ
 روتکا

 سی رتکا
 بی نادرک راک

 ۱ بر

9 
 

 مات 2

 روتکا

 سب رتکا
 نادرگ راک رم

۷ - ۱:۲۸ 

 <تنومارابداپلاب

 «تک رب زیهداجد> یعتنالما

 <متفه ناسآد وونیگ تن اح

 <متفه ناسآ»حازروب كبارق

۸ - ۱۹۲۶ 

 «ریامنب ودلگ و رتم»یودو رب یاون

 «میدتیأت وزی رارد» یک اد شزاو

 «زانط» دروفکببیرم

 «هتسخ هناخدور» دب وا كنارف

۱۹۳۰-۲۹ 

 <لاسرویت وی» تسیث یربخ برغ «هبجرد
 <یلئارزید»ییل را جرج

 «هتقلطم»رریشامرت

 نوتسلیام سیئول

 <تسی یربخ برغ هپجرد»

۱ 

 «ریکنپ ویدار» نورابیم

 «دازآ حورد رومی رابلن ول

 «لییو نیم» رلسردیرم

 .. «هدشفذح» كوروت نمرون
 ی 9

 1 ست 0 ۱۹

7 ۱ 1 
  «ریامنیودلگ ورتمد لتمدنارگ
 ی

 هد لک ناب هانک > سیاهنله

 خد» جازروب كم ارف
۹۹ 

۲ 

 ی هع حم حع حج جو و +

 ۳2 ایر

 ما
۱۳۰-۶ 

 هک ردشروش ملی
 » یتن و: یک

 «ررتع رد نلگ ال امروتکید روتکا

 «نیچد» رتکا
 «كان رطخ» سیویدت+ دم

 «نیچربخ» دروفناج نادرگ راک

۱۹۳۰-۰۵ 

 6 ارییودلک و رتم» ریبکدنیفگیز 9
 2 مروتساب ول تشذگ رس» ین وملب روتکا

 «رییک دلیفگیز» رنیاد زیئ ول نم رک)
 «ریگبواید نانربرتلاو ۲هجرددوکا

 زک کت هد ۲هجردسی رتکا

 نادرک راک
 «زرداینوتت ۳ ]ددراک

 مروری رهشا رهشپ زدی :یاقآد اریاک كنارف

 ِ ك ۱۳۱ ۳



 رجنیج سی تک[ «لبوتیتیک »ز
 و

 «بیرغلهاد نانرب رت ۲ هجرد رو

دحیههتو>> رو رادنیج ۲«جدد سی 1 1
 <م

 <متحیاه هحوح هدر وهناج نادزک را -:یاههثوخ» راج 3

0 
۰ ۱۹۶۷۲ 

 «یک و نددو بس نمهردردقچ 0 5۳555 هم .یهردردع

 نابهو رد >رب وک یر دونک] ابهو رک > رب وک یراک من

 یی رثک |

 ۲«جدد دوتکز
 «كرزبغ ور> >ووتسآ یرح ۲هچدد ییرکآ

 «كروب

 <نظعوس»نینن ون نوچ
 وب زیسنمهردردةج»>بدی رک دل ان ود

 هه هم م مه م
 «دوب زبسنمهردردقچ» دووفناج نادرگ را

2 

 < ریامنیودلک و _2م » دوبنیم مادام مل

 «یدندلدودیکنای»ینگ اک زمیج دوتکا

 «روبنیم مادام» نسداک رب , نشر «

 «رکیایناج»نیلفهناو ؟هجردوونکا «

 بوی مادام دتنادادر " ۲همزدی فا ۳

 < رویتیممادأم > رلیاومایلیو نادرگراک <

(۳ 

 «رندا وناددارب» اکنالبازاک
 < ندنابپیگن > ساک وللپ

 <تدان ریژاوآ » زنوج_فینچ

 6 هه ۸ و مهم م مه ۵ ۵ هم مهم 2 ۱۱۵ هه

 هه ۵ ۵ مه ۸

۱۹:۹4 

 «وندار وم ك.را>امیگدنز یاپلاسنیرتهب ملیف
 ی امید دن یاهلاسنی رتپب » جدام تكيردرف روت ِِ 1 ِس 1

 «تسایتتارهک ره دنلیواهود ایویلا ,سیرتکا

 .<امیک دن زیاهل اسنیرتپب»لساردل ور ه ۲هجردرود |

 «ییتهلدوتک ابنآ ۲هیددییرتکآ

 ک امیکدنز ۷ » رلیاوءالیو نادرگ راک

1 - ۱۹۶۷ 

 < یک وف > هادتتفا ر*دادرارق منب

 < فعاشیگدنز >,نملکدلانوو . دوتکا
 «عداز یخد» كنایاترل اوج کا

 «۳؟هرابشهچوک ودهزجسد نیت وگ دن ومدا ۲هجردر ردک 1

 <« ادتشفا رشداد را رت» مل وهتلس ۲ هجو-سی رتکا

 «هتادنتفارخ دادرارق > نازاک الا نادرکراک

۱۹۹-۷۲ 

 < كنارروترآ>تلمام منیف

 < تلعاه» ریولا یندال دونکا

 هلدنیلبیناج » نییاونج . سیزتکا
 «رداماریس یاهجنگد نوتسوه رتلاو ۲هجرد ووتکا

 ۳ «وک دالوک >رورترلک ۲هیودسیرتکا

 . . < ددامارییاپجنک» نوتسوهناج . نادرگراک
۱۹:۹۸ 1  

 «اییلک» هاشنارک و نهلک  ملیف
 < هاشنآزک و تهیلکد دروقا رک كيردورب روتکا
 ۳ ّ  «هتواود دنبوامودایولا سیرتکا

 ی «ژاورپتعاسهدژا ود» رکاجنید ۲هجردروتکا

 ارک وتمامت»جی ریک كم سدس رم ۲ هود سی رتک |
 وی دو ایر تب



 ۱ ی زین و یابزترت
 تلس هک ار زاو دشاب هاتبم اکید

 نان وز وب اد وب حد +

5 

 , , دهدب یرادل د,تسا تیکمغ یر وب و وب وی یه هی حصر و كئتل در تخس شق وعماب فالتخا
 هاب « رفت ابتخا زیچرهزا شیب
 و دن راد حور یداش
 یاشامت اب اه

 <اونا راک »بحاعمو قیقرود
 «ویچ وا یکب ؛ شا یتشءیاها رجامرد
 یرگید ودوب اوت ازاک یقبقح رک وف

 !خو رات كلرگ نی رتک دز
 «خب رات هتسج رب نان ام رب#نیب

 قشاع «اونازاک و ماناب دبورت اب
 ء مينکيمدروخ رب یئابلاتبا رسنک هشیپ
 هاجنپ وودحرو هرهچایز درب
 یاب ربزار ابورا طاقن .2۱ لاس
 ؛( ینزاب)رتخد عون رها و وراذک
 یلکشو هنایق رهزاو لاو نسرهزا
 هدومنادیب هطبارو هقشامع

 زوطج : دوب هک عاونازاکو
 و(دبر یتیف و رمعو ترهش تیثچب
 ودنتفاد هفالت واب هجردنب ات این زا رچ
 ردفنیمه طقفو تیام تسدوروع
 رد ۱۷۲ هلاس رد یو هک دین ادب
 ربع لاس هسو داتفه یو دوشک ناهجب مشچ ال اتیارر زین و ءایز رهش

 ریذیلرسب یتارطاخ هدوخ ینالرط
 یتاب دو+ زا یدشب شوءارف و
 . وراذگ

 روهشم و كر زب یاهیصخشاب وا
 كی رورف ؛رشلو.۱ هیت ول نام رت ۲
 تااوتنآ یرامر مود نی رناک .یبک
 یلانشآ نیمه درکیء دمآ و تفر
 هدشبجوم ناک داز فا رشا هقبطاپ
 وروآسیم رابب هک یحاضتفاره دوب
 ۱ دوش هتف رگ هدب راث

 هزرهو شایع ورمی | یکدنز
 یور یفلتخم یاهتروصب لاحبات
 1 ۰ .تساهدم ] املیس ةدرپ

 هکلب اپیدووبلاه اپنت هن
 رابدنچ زین اهیئایلاتیاو اهیوسنارف
 اروا رذگدو:یاهقنءو تشذکرص

 یر ۲

 هک , رهش لاقب رتخد ماک-چنارف»
 ۰ تشاو یکسودزن طبارر وبییاب

 موس و كيرش تفرکیم سهود
 و

 ووشیم هجوتم وپیپ «زین ورد
 اتقیقح و هتفا, تاج یکشغا داتیا زا هک
 .ء تسا هدش شیوخ و زمان یشاع

 هتفاب نایاپوا تیرومام نیارباتب
 و ابرلد نارتخد راکشب دناوتیمو
 <زین ووآ كود»یل و دزادرپ هزات
 یاهنانئاخ هشقن هک راکتءانچ و مح رب
 ندیسریارب دنارو ربیم دوخ زغهرد
 ویسی دوج وژا دریگیعمیمصت ووصقمب
 و دنک ءرافتسا شیاهب زاب هرغمو
 دنکفا یمنادن زب اروا تبج نیمهب

 و

 یدمک یقیقح رثاثب
 یجاشامت یتسیاب ملیف كيو

 دشاب هک یا هقبطو لاسو نسره زااد
 بونک یضارومرک رس

 و یدمک رگا ملبف نیا الاح
 دجوب ار اهن و دشاب روآ هدنخ
 دیاعیرتب ولطم هجیثن درو فعشو
 »۰ رررگیع

 ناهاوخاوهرثکا هب رظن نیا
 ,تسایدمک یاهملیف نارادتسود و
 نتخاس مرک رس یارب « عقاولایف
 مغاب شا یکدنز هک یداء یچاشامت
 یاشامت. تسا رب ذپان یئادجءودن او
 تعاسود هک هرخمو یدمک رثا كي
 شیاهمغ و جنرو دنادنعیم ار وا
 یتبهوم, دنکبءكاپ شرطاخ زا ار
 ۱ تسا كرزب و میظع سپ

 یدک (یاهملیف زا لابقتسا
 ؛نامرهت شورفریش نوچ یفورعم
 ,زکوب ویسم ؛ یرتسکاخ تویکنع

 , هدیرسپ . كنررسپ ۰ لک سرزاب
 مدرع زوربا ه رادناشن كتلد

 زا وپپ هک یمامن ار اکسچت ارف وو چ ول

 هوروآ رب ( یمقاو یئمب یدمک)
 -ملیف لیصسبت رن نیدب و , ووشیم
 هدنخ و یدمک یاهملف یوب اهزاس
 دروآ موجه روآ
 یدیک راثآ شیامن و هیهت دایدزا
 امثا وهک یرتا اب یهاک اه ژور نیا

 ووجواسو «

 اف نبا ناتساد
 هتشول < كرب زد
 اه دن ومرا> و
 , دتا هدناورگ رب

 یر ۴ 1

 ویراسب۸ رب ۰ ناتتر

 | ریبتک بک زنوجل, > ۶ من وجلب
 ز نرو > ینادرک راک یادب



 یکازون تربلآ وا
 ناتسبحآ ,دنلاک وه ترولار

۳ 

 روملکیاه ناد رگ راک
 یروم نیال

 ! شایع پوهباب
 هشب نشاع یاوناراک شق رد

 ر یور «برهبابو م شابعو
 در اپم

 وا تاک رحو هرپچ
 عمر کشم

 ی رد

 نب رت سوبع هک تسا

 نیمز ور درف نیر ورشرت و

 ۰ هنب ممه
, 

 ۵ س یدمک یاغ

 ِ ۲ وج ینلاشخ ورد
 ی و لروا «نو -اب , گالبا ۲ ۱ اب, يا

 دیشاب هلشاو نابطا یا و مینک رث ذ
 وب ۸ نشلکساد+ « یک ین ۲

 زا رذم « واتساک وا و تو
 وربخیمر ۲۷ 0

 سل افب  شیاسمملیارد پوه
 وو رم و رف هل جم

 رس و وسرت وام اهن و کی
 نداع ورم ثكي , ( هدیرب كنر)

 كي ؛ (جک فاع ) تف-رس هشبپ

 هسوساج ) هال ریز بآ سوساج
 طابضن ایم سبلپ كی «( نم بوبحم

 یچ اشامن هکی روطب (نامریق ناب زر )
 یفلثخم ي

 دعب هکنسا لصا نیم یرز ۰ دنیبیع

 نانچه ابملیف رد یزاب ابلاس زا

 روابت رمو تسا فو رحم و بوبج۰

 : و لررد روا راب ره

 , دنکیم یزاب یمک راثآ
 ۳ نبدمکل دنان رف قاغناب ارجخا

 تالیط و مایفرر یودارف ریهش
 رثک | هدیق» و هنسج

 هچ ول دروملدنأا رف زا رتشبب نی دقتنم

 ء.تسا هتف رک زاررق

 یدمک انمارد زا
 سب رثکا <« نیت وف نوج » ۴

 لباق لر , دوولاه نابات
 ار بوسه ( اونازاک ) باب

 ملیف نبا رد وا
 مرکل دار پوه ووخ یاه هسوب اب
 ماقتن|شن نشو زا ریشمشاب و دزاسیم
 ۱ دشکیم

 نباژ یلاها زا الصا یتن و

 -وبلا شرهاوخ نافئاب وا . تسا
 هب و ورک نامو كرت دنلپ واهوراپ
 ار یگشیپ رثه ةنرح و دعآ کی رمآ

 تیقثوع, دادجیچ رت هلفم ریاس رب
 رب ارشبوخ نرزفا زور تروش و
 راثآ و« مارد یاملیف رد يزاب را
 و دروآ تسدب یقالخا و یعامتجا

 دو تفکش ینامرفرپ اب هرغالاب
 سب رثک |نب رتهب راکسا< نظءوسو رد
 دباب ام تقبقح رد . تفرگار لاس
 -یندشن شوما رف ران ابار نیتنوف
 , سانشاما نزکی زا یاهمان شا
 وتابح هب ام. تش رسدب : ربمان-هن راح

 , تسراد هدبع

 وا هک د ین ادب | شیااما ميسانشب وناو ۲
 و تراهم یلر ه وک ره یافبارد
 ملبف ردهدین اس ر ث وبا ردوخ یرانسا

 ه(نپوع یاهتسد رب هسوب) یلانج
 سلار ) لاکیزوم یدمک ملف رد

 ةنراح) یقشملیق رد» (یروطا رپما
 (وجناوب [) یخ راث ملیف رو, ( ریماتبس
 (اونا زا یاه بش) یدک ملیف رد
 لاکیژوصم ملیف رد هرخالاب و

 (دان ر»)

 نانکت زاب رباع
 ید وف و وه زا ین زص

 مود هجبرد سی رثکا و روتکا دنچ

 ماین رتاّنچ وک یاهرتکا راک مه موسو
 نوار لپ زاب دنا هررک افیا ار

 انیلا ) نوتلاد یردرا  (ویجول)
 4( و اقتسا) ول راموه - (اتباکید

 ناج- ( رب و وآ كور) سومدل ون رآ

 تیوه ناج - ( یسراف ) نب دا راک
 ۰ و ( ینب رویکام)

 نامه <« ندتار لزاب و
 «گقل رو یهمک مایف رد هکبا هشب رثه

 اب رابتیا تفرگ رارف هچو دروم
 هار همفارم و هرظان پوه باسب

 ووخ یتاذ رثه نوبنار ؛ دزاهنایم
 ترول رذ رد یئاهشق یافا اب ار

 دیرا ورم , رک انش ناب و رهم,ساه
 سابل ردینز , سرت هناخ , كرم
 روپظطهملسب بش رد رورت و ؛ زبس
 یراب زا دعب مقاو رد یلو دناحر
 نقل دلث-یل اهیلیف رد یهمک ی اهلر
 میدوب هنشرفامو اونا زا یاه بش
 ٩ وزک بسک تیف ورمم و تببوبحم
 هرهچایز(نوتلادیردواد ۰ زین و
 پوذجم اریچاشامت انیلا ش۶ رد
 یلاهتیقف ومزا سپنوتلاد , هنکبم
 .میوص رتخد رو یزاب رثا رب هک

 « كينابتات یتنک_همجاف , لجیر

 همش « یتخبشوخ مرب زج نارتخد

 ٌهپلاو « لبطبرض , اون ازاک یاه

 ( ۲ هحفصرو هیف



 صش ایئد تا وححم هب هدنهد ثامن

 یی «زاطد ام دعزز سم ۹ ۱ 7

 امت واثآ هب
 ,وعامحا روز ار سوم ز]

۹ 
۲۳۲ 

 گامی تعیص یقالخاو
۲ 

 دام هدرت یر 9۵ ود رد لنا لآ تیفف ۱ افد یا همه رد هک هسف]رف

 تاشو رف رتخد را زاب

 هدرب یور نونک اثار ملبف نیا دوآ تفگشو نکنا ناجید هژوس

 دیآ هدیدز امنرس

 :یومنارف نادنم ره کلا رتشاب

 لاشرامژ رژ

 ترول هونآ

 رک ور الیناد

 ۱ کنروا وراس
اهس تک ری»

یفرون هم ی
 ؟ما



 -ِد و بانیم هل ا:تبنصع طناب هی+ هک
 3 موم یاطو الذااو و (؟۵۳۲یاهبو هدیو!

 ص
 اهنیس ملا و رع» و بر یحع یعیو و نا



 یملیف : دئتسم ملیف

 تام وخ هراب رد
 ست ی

 لخت ملیف ور زا لقادح

 یلصا همان رب هز لب وطماف لی ۲ هک عرلاو
 . هات وک ملیفكب وتسا کا

 ملیف ود نبا شان نسب رود

 ی هک ربح مایب تسا نکسف شاقن اب رخ ملف ۸ سکس

 شرامت ضرعمب زی هک رجتم هدراذک

 . وه
 هاتوک بافا دنتم یایلیت

 ناونمب دتناوتبث تهچ نیدب هدوب

 دن وشهداو شیاش یلصا ملبف
 بلغااهملبق نیا شیابت تدم

 .دماجن ابملوطب هقیقر تسبم اتهدژاب

 دئتسم یاهملیق نوتکات دیاش
 . دیشاب هد رک هدهاشم ار یبلاج

 نیرتهب وّزج یهاک دننسم یاپلیف
 . دن و ربع رامشپ اهملیف

 اتسهراب رد هکدس لمف رد
 مهاوخ تحب ناتسلگنا یصوص:یاه

 امشیارب زیت ار دنتسم ملیف درک

 . میلاشی» جی رشت
 هلوگچدنتسم ملیف مینیس لاح

 هزاب رد الوصا و دوشیم هسهت

 یلوسم یاهملیف نیب ام قرن
 و هنانا نییاس ترافت دنتسمو
 . تسا تقیقح

 تقیقحو هک ف ورمم تسایلثم

 .. «تسا هناسفا زا رت یوق
 ؛منکی مرکف روطنپمه زین نم

 وتسا هنابفا زا رت یوت تقبقح
 هتفک نیا زبن دنتسم بوخ یاهلیف
 . دنکیم تباث ار

 زسچ یزچ دننسم یاهملیف
 « دنک یمن هضرع هدننب هب تفیقح
 ناوتم دنتسم یاهلیق هایسوسء
 ,جیهم ناتساد بلاق رد ار تقیقح

 . دروآ رد شیاشب یندید؛ از

 ناوتی«مابفزا عوننیا هلصوب
 ناکم كي مررم نی هکار ینداوح
 رگید نیمز رس رد دننایم ناغنا

 . دراذگ شیامت شرمپ

 دنتسم هات وک یادیف ةب رکا
 ناج) مانب امتح « دبتسه دنم هتالع

 . دیا هورک دروخ رب"(نوسریرک
 دیااوتیم,تسانیا زاریف رکا

 هراوسک همجارسم بتک و ترلافپ

 هنیمهز نیا رد ار دوج تاصولعم

 ناتنارد ارهلتسم یامایس (نوس اتگنا

 دون یرا ذک هیاب

 عورخ ءادتبا هک یتاناوج

 اب یکمه دن و رک دئتسم یاهملبف هیهشب

 . دن دشورب ور ناوارق تالکشم
 هیون ژا (نوسرب رک) روظنم

 بیجب لوب ندرک ریزا رس دنتسمملیف
 هراب رد هکلب ء دون ناکدنک هبهت

 یرا رفایک دن ززا یدیدج ملیف هیهت
 فدهاهن نآ رد هک نامدوخ هببش

 , دیشکیم هشان ءووب تقبقح شیامش
 ملیف تحا نکسم تاقرا یضب

 هاره یبااج و جیم ناتساد اب

 تایقح زج یزیچ اش.طم یلو دشاب

 , دش دهاوخن هدادناشت

 یلاعا و مدرمملیفغون_نیارد
 رود سک ره هک ووشیم هداد ناشن
 اهنآ لاثهااب هتسویپ یقیقح یکدن

 یاهدعاهن [ زا یضعب ۰ دراد راک ورس

 ناشنادقالسب زورره هک دنتسه
 نکمم ه.چرسک . میوشیم قفوسم
 هزاب رد یداپ) یاهزیچ تسا

 رهرد یلو ؛ میئادن اهن[ یکدنز
 یک دن زرد میقتسم ریغ دیاش تروص

 . دنشاب رثومام
 اریمقا و رابخا راکت همانزور

 < یصوصخم هلاقء» هد رک یروآ عج

 پاچب هلجم اب همانزور رد هتخوت
 یاهبلیف نا-کدنک هیهت , دناسریم
 امنیص راکن 4انزور زین دننسم

 شیامن زا یرتسهم هدافنسا روم
 : دریک را رق یمقاو ربغ یاهناتساد
 بملیف هبهت منم هک دندش هچوتم
 اریز درادن اهتتازک ره دنتسم یاه
 مدرمیقیقح یکدن ز تاقافتاو ارجام

 او میهدیم را رگ
 + دریگ را رف

 دروم تالاقم نامی را ودیم

 ۱ 0و

 .تسا نایاب یب یماع
 عو رشی رتشیب هدع نیا ربانب

 یردمتم تاجتسو هوون تیلاعفب

 دن دم ] دوج وب

 زا یکی هنومل ( نوسرب رک)
 دنتسه ملیف ناکدننک هیه نیرتبپ

 دب ام رامثب

 وا ریذپات یکنسخ یاهتیل اعغ

 یامنیس راه. ثعاب هنیمز نیارد
 ناهج رگیو طاق و اداناک دنتسم

 وا دسیاقع وراکفا هرالس .دیدرک

 یاهملیناک دننک هبهت تیاده بیس
 .دش (ایناتیرب) دنتسم

 یقیقح دنتسم میایف
 یاهلیف هیبت عورش نامززا

 « اهربش دیدزاب , اهترفاسم حرش
 شرعمب و هبهت تعییط یاج/ابیز
 .دش هتشاذگ شیامت

 یل وبلاجیاهملیف اهن ]بلغا
 بلج ار هدننیب رظن هدوب حوریب
 كينکنو تراءاب |رب ز ,دن ررکیمن
 میظنت و هبهت یلاعلرعت هوفو صاخ
 یدصتم .« نامتخاس  یلاعدگف و تقدندوب" .لیا ر.دن دشین

 4 همون تساراس اهملیفنآ زا یمک رادعتهزو را دوب
 و هدهاشمزا سپ هک تسا تسدرد
 . یاهلاس دنتسء یاهمایفاپ _ هسیاقم
 ردمیدرگیم اهن[ فعض هجوتم ربا
 یاب ار رما نیا لیلد تروعره

 هلابلو رهن وهمجرآ رو هکپا هعه دنچنیا رد
 زایراب زهدع دشلصاح هلف و « 1 تسیچ !هنیس »
 ردنآ» هعشون هلابث ات دنوومن اضادت امزاروخ یاههما
 وجخ تب رلک ۱ هتسارخ قیط زر امو نوشجرر را دوز هچره
 رتسد رت ۱ ربایک م وردلچ ه رامشنیا زا

۱ 

 ۳ ۰ لمردرم

 رد روایم هد

 وکچ ار نو

 ات یشازگام یرتدددو

 نیزرطر تیلامفد راک زاام
 ایر فلتم اف مورم

 و رطت 1۳
 ان انخآ ناشی وک دن ژرطب و

 درو ر-کا ؛لام یادب
 " 2 مينکيم یک ن ز ناتس رهش

 زب تانولعم یژرواشک روا
 و كي نینچمه و هتشادن

 روبوتا + یموبع یاهسیورس
 زب تارادا ,تسب هرادا ءاهن رت

 برم مزاول ریاسو همان زوررگید
 , تسا عالطایم روش هب

 ءااما هلوبعمیچن دعم كي
 وه هرابرد ی یباوه هراب ات

 دس ردراک یمک تامولممنابلخ

 ان دنتسم یاهملبق فده نيا دا
 تب

 سا رکیدکیب وا رفا یکتسب نداد

 یمراکچ

 اد یتقو



 هر

 !لاییکایبت انایدانیس#  لاسکابسس ان ایدامس
 ۱و /

 1 الاطبا یامثیس نیریشو ی
 اقتنا رثا

 نا ربا رد یصس راثب و درج هژر و 

 انیج قشع

 دی یا اما تی اینا

4 + 

#۳ ۷ ۷ ۷ ۲ ۰ 

 لاس بوبحم دنم رنهود كارتفاا

 ادیجی ربولولانیج-اکیسدوبر وتیو



 :ینامنلسژ ما

 | هشیپ رته مان نوست ربار فیلک- ۳ كب د یبام

 + تشاد هدهعب ار دروفارک نوج لباقم لر نارخ

 یاهیخوش دبلک یمسدنتسه نخ یمک اش یاهبخوش هرصنت

 هدش قفوم تاناحتما رد هک ميراودیما انمض دی رب راکب ۱ریاهزماب

 تشاد مهاوخت امش زا یاهمان رکیدهتفهراپچ ات هکشیازا مون. و دیشاب

 1۱ مجنکب مدوخ تسویرد مناوتین یلاعشوخ زا

 ملیف رد قیاسلایفامک و دئتسه هدنز - ۰ یا[ (دهحم)

 اب ۱ ما تبازیلا - ۲ دنناوخیم زاو یب رع یاه
 لوذشمو دراد فی رشت دوویلاه رد رولیت ج ربا 0

 رد - ۳ دشابیم < غاد یناوری یور هب رک > ملف لوا لر یاقیا

 ۱ تفگ عادو ار یناف نابج یبلق هتکس هطساوب ۲*۱ لاس

 یفنص تالجم ناپج ماعت رد الوا یاق [ (زآ هرد)

 با اری بیم تمی 5 هنوگنیا اریز دشابیم تسیق نارک رام هللادس
 دن راد یدودح نا رادف رط تالبناگ ی ۰ لگد

 «یلکنجمیج» یاهملیف یرس رد و دشابیم هدنز راوی و یناج - ۱

 هتشا,: رب یلکنج تاتاویح ذا تسد زونه ابسلک یناپکرد

 سکع هحفصردارشسکع دل نا ] یاپلیف زا یکی شیامن ماگنه - ۲
 ملپدهب حایتحاو دراد صوصخم سالک - ۳ رودن میهاوخ پاچ هتفه

 ۱ دن رادت هشيپ رثه یوخا زین رویاک حار

 ۱ تسا

 . تشاوا دیهاوخ

 ناکدنناوخ هیلک زا رتشیب امش ُیاءاشام هزیشود

 «یدن رب وا رج هک دیانیم هلک ام زا هزاتو ۱ ی ی یه

 یریصقن هک ام دیئان هلگ ناتدوخ سناش زا یناث رد ؛ دیوشیت
 , میرادن

 یاق ]
 ریغ زینآ راکنیاو دن وریم ور زارکم - ۲م" ۳

 رد ام ناکدنناوخ هیلک اربز تسا ری هدازهب ۳ رد رفت
 (عاتتف ا)هدنی [ رد مه ار روپ زم هحفص - ۳ دنشابم دازآ همان لاسرا

 :وومن میهاوخ

 ردیئاهرف هعجارم انیم هزیشودباوجب - ۱

 لتادوا یتاک - نوتسه نوتلراچ - ۱ هزیهود
 تساروجوم ناربت رد ایزاتسان ]ملی - ۲ ۰ ی » مث اناکشیبرهو| هز ی ربص هحیلم تب 0 ۲

 دلیفسن ام نیجزا - ۳ دش دهاوخ هراو شیامن لقیا یامنیس طسوتو
  تسا ووجوءژورنل وم یامنیسرد «دننک كبکدنن اوتیبن نا رتخد > ملیف

 سوبلوجیاهملیف ودنارب نوا رام زا - ۱

 : ووجوم(لفیا) ناوچ یاهریش(یدمس ) رازس
 لاسماس.-ب رک ردناوج یاهریش- ۲ - 1 تسا

 تسن فورمم ب۳ دش دهاوخ هداد شیان لفیا یامنیس طس
 1 ۳ . درادمان ٩

 ناتسب ات لصف - ۱ یاقآ
 لو ن

 یو نینه مهام - ۲ دون ۶ ی مت ریاب رپ ایمت هدرب یدد: ل ید وج طبس نی و  یررب لدا حوا
 مد 3 ۳

 ر م هشیب رده سکع نار
 شف یناک روید

 نرط» نسداف لیف تیلوا -
 ریست تب ۱ ب یلامعت سورس ش کم ب ۲ درادمان ۱ 5

 ۳ اوخ پا داج یور هراب ود *
 0 0 ر ات اجنیا 1 » ام هدیقمپ | حب 7

 ریتک ر واب زب رو هدسا و ۱ ۵ دنا و هو مالخ یاق۲
 و امش زا هک تسا یا همان یل وا

 ۳ یارب ردتچ رهو ۱ تحا هدیسر یوم ۳ س ار ط ها ْ مدپ
 1 مهر خساپ هک متفاين یلاونس مدرک ور وریز ارنآ لاوثس
 1 , مراو میدقت ناتنمدخ ارن باوج تصرف ثللوا يهدیملوف + 3 7 ی رم زور ۱ و دیتسرفب و هتشون ار دوخ لاوئس < مدنمشهاوخ و

 ایررتلاسا زیایرد < لوغ > ملیف -۰۱ هزیشود
 رداوخ هنشادذک شیامن شرب سک ر یامنیع ناب رازاقاولیس

 اوخ رثک | وامش شهاوب ان ۲ دش 5
 رب قافتاب یدوزب یوو درادمان < نیلک و ربزاانا» انیج ملیف رخآ - ۳ میداد یادیچب رب وا ولانیج» هب صاصتخاار هرامش نیا سکع
 . دش دهاوخ رهاظ یئاکیرما ملیف ودرد رواپ

۱ 
 یرب لای » ملیف كاون مک ذا - ۱ 3

 دبابار شالع - ۲ تسا دوجوم نا رهترد
 دیسرب رن راوناردارب یناپبک نایدصتم زا

 رومن میهاوخ پاچ دلج یور هدنیآ رد ار.نیدزمیج سکع - ۳
 رد اد شیابیز سکع هتشذک هرامشرد « اتخبشوخ
 . میدومت پاچ

 رتف رررامش یاضاقتدروم یاههرامش -۱ یاقآ (زاوها)
 بر ؛هاهنآیاهیو تسادوجوم هلجم مر حن كمايس

 + لیاس هکیتروصرد .دشابیم ید
 یاههراش ات دیراد لاسرا یتسپ همیپ طسوتار تالجتم یاهب دیشاب
 دار سالک اد ك رک لباقم لر -۷ ددرک لاسراامش سرد آب یرسک
 وطنامه -۳ دودنیمافیا یدسیرود تیمورت یاون
 ۱ یفامک رولیت تب ازیلا ميتشون هتشذگ هرامش
 و : كی لابندب العف و دومن دهاوخ



 دو روب زء یاههراهش 2۱

 بم لابر۷ .اهن ]یاب
 قوف غلبم دیاب امش اهن 7

 5+ ۶ جم سرداپ ی 7 دی راد لاسرا هلجم سروآب
 کدنناوخ رثکا یاضاقتبانب راکسا ناکدنرب تسیل -- ۲ ووش 1

 رد اروف اههرام

 تسیل هب دوخ باوج یاربامشو تساهدش پاچ دیدجت هرابک
 ج دیدج هرامش نیارر

 ار مچسم ترباو و دل نلآلاح حرش ب۳ دیئامرف همجارم روبزب
 بت رودقم العفاهنآرارکتو مياهدومن پاچ هلجرراهراب

 .ثب روب زم همان پاچ و درادن یطا ناباقآ
 | نآ هدنیو رخت مهامروظنم

 و حر طاعلواابتع تار )پک ر.یدرسمج هاح زن رم
 رد دییام رفیءامش هکدلاحو ؛ دوب بلاچ نآ هملاطم ناگدنتاو

 هیلک عالطاب هلیسونیدب ار عوضوم دیاهتشادن تسد نآ ربرعت

 ریتاهت ]هاگشیپ ردار امشو مناسریم ناکدننارخ

 وفرخزء هلبود رثا رد روب زء ملیف-۱ یاقآ
 ۱رن] مو وز هک بلارع

 شیامن ی مملبثو زج العا یعاجشیمظاک رهچوم

 ینادرکر اک نآ صقا هلبود اریز ميتشادن بوسحم هتشذگل اس هداد

 ار ابش یاههتشون مامت - ۲ دوب هدرب نیبزا ار ناکشیپ ره یزابر
 ادثیس ریدمب اهافار تاکل نياو مراد لوبق روب زم یامنرس درود

 طق-ف هرابش نیارو دیئامرثیم ءظحالم هچنانچ -۳ دادمیمادخ

 نب رتبلاجل-ک و رب لاوبت-ف شرا زک | رب ز تعاهدش پاچرایخا هحلص
 ۱ ,ووریم امشب تله

 ملیف لاسا زیابرد لبیک كرالکز ا -۱ یافآ

 ال-بت هک ار (نارب قبهو هتسهآ) بلاج هاب
 هروءت یقرصمع ( هاکریزبآ) ناونعبام

 2و رب - ۲ داودنهاوخ شیامت زور دهاوشم هکتیا یارب -۲واودنهاوخ شیابتژ

 هسطسوت كرادناژ م

 نل وم یاینیسرد ۶

 دشابیم نموهاش «یتیسوب دارویامنیس هیحاتنفا همان رب .دنبوگیم - ۲
 . تساهدش هیبتراک اروند ورنیارب لوی كارتشاب هک

 یاقآ (زاوعا)

 یوشیشناویک
 ی-ب رع مچ رتع كي ميا هتف رک میم -۱

 رنه و رصم یامنیس هراب ردآ مونک |دیپ
 رایتخارد و همجرت یبلاطم نآ ناکشیپ

 یبرسع یابهبلیقب هک ناتسزوخ میقمزب زع ناکدشناوخ
 و تساهن] نیرتهب كيزکم هشیپ رثه نی رتهب -۲ مراذکب نادنقالع
 لوا لر رتسک) ترب - ۳ دن)هتفرگن یاهزیاج «وداراولا» یاق
 رگید راکی اننض و تسا هتشاو هدهم ار «تیدبا اتاجنیازاو ملیف

 ناکدنناوخ لاوس جزا رنشیب هب هک میوشیم رکذتم (...راب نیرخآیارب)
  یلحم اههمان دایدزا هطسا وب رگید ترارمب میهد خساپ میت رداق

 :؛میهو صاصتخا ناکدنناوخ < -و-ع یاهلاوب هک یرادن

 یاقآ
 ۲ اپیکاب اب ار یامنیس -۲ داد, 2 ۱ ِ

 ۳ بی اف سو نر سر حلاصدوپ دمحم

 افرون هم تک شب قلعت یناپمک نیایاهلیق
 1 ی

 «ورون

 هماداارروب زم هعفصهراب ود هدنب ]رد -۱

 . .لوصحمروب زمملیف ۳,دشابیمم
 و

۱ 

9 ۳ 

 نا نا 0



 ۳ ...ر563/8
 ۱۳ ی ک 0/۵20

۱ 
 9799و

 سست
 ت 4 و

 جز ر 

جسم ۳۷
 ۳ تا 1 تا - و 

 _س
۹ (۳ 180 ۷۱ ۸ ۰ 7 
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0 ۱ 
 بم هک رک لوبق ارادب

 ِ وا و ۰ بضغو مو
 رسا هات ِ

 نا رب اثب ودرک هض و اس (نانار) یو ی
 طقن ار اه هچب تیمفغو 9
 سیو تل اذیت را

 وردب مار هک یتفو تفگ تایح موردب هاو اگر ِ ۳
 راکب تقلک ناوب هباخرو يتات

 دشاب شرسپ رانک رو ان .تخاررپ
 هک زبت ار مار موورسپ وا : هاو
 ها سیب ءو کیم وا هملق شدوخ بال
 , بابش نا وفتع نابه زا , تمار
 م دن و رکییم عا زت ابلاغ رمعر ناز
 دنتشا دن یم وخ هنایم رک دکیاب مقر
 شررام «؟ رکیم ساع>ا سو
 ش اب راررسپ زا وا دوخزا رثشم یخ

 رو ۰

 یمقا و مسپ هک تسف
 3۱ یدب رسب .نانار ۱ تسا ناناز
 یاههاگن زا ۱ دمآرد بآ
 اب

 تشادرا+1)
1 

 ربات یمیق رتک وطقل * هک عانتسا ناب -وزاو یهب و تشذ ماگ رم
 تشادیم شسود ۶ ِ

 |ذیم ش رسب لند

 دنیم یراتسرب و تبار
 ادیمل را , تم

 زر
 و. رسلنتو تفهرع* دن

 ووب دقهم یسک ره +

 رد ارد
 , .یصلا

 و و
 د:شک ز اب ناتسب ناتارنامصوا هک دوب هدشنن یک زا < راب و و و و نخ اووک لاک هب سکچپه

 هب وبا زوآت و رج بسا مر زو تروصیو>
 ات واتسرف ار رم زاتسرف 4ز رمع + ینلام ب

 رد , هم یتاصاز هدب و دص یعارزت رو * ۱2 نت ار
 و تفرک لورد او یا ی برد ور وآ ووخاپ ار هدب و هدر 2 2 ک رابور قاب, رپچ نانو . مدد واررت ۰ دوب

 رشروخنوخ یناام ؛ دارت
 فوق و ربخ زاد « ول و

 استار سح )+ دا رخ و
 تساهدش دنمقالع نیتصن رادید ۳7 نامعرر هببرغ ناوج نیاب ه ورث

 رارارارمهنانارو ,تسوببعوتوب . ۱هناهداو لاقتاوا ندیب ار تفلک اتپئآ .نیب یعازل .. درب یب رم و تب نوخ ارچ هک ورک یراتف ردب اب ورنی یقع+عبار هب نار ماامهب طق ۷۶ او نیا
 یار رک فارتعا هک رک . درب نفع زابودو هکیمارام

 ملی زا یرگید هنحص رد دننآ ورد

۳ 2 4 
 ناتار ِ 7 ِ

 و تا ي یار وک الا

 و دردج
 ناسا ر .تسا .ناتسودنه لوححم

 منی رصااو و هتشون «ناجنار»
 فول ایوو مدن ار رک رب وب وا 1
 مانی یصاتخ هع-وت نآ نب ریش
 میان و هی <ک 7 سس

 < بن جا . فار
 ار < رابک روب وس» هک 4

 و وومن یتادرت را آرم
 , ياد یاب زین وب رانسدر ررصتیا

 تن اچ رها رملیف یلصا و یساسا یامل ,
 ناکشیپ رتعزا یاهدمب م

 نب هکی ده ٌهنسچ رب و لوا را رع
 لوجم»

 وب رو: < تا و وجج یم
 «نآ رد و < یورو۶ ۰ «دشآ
 یاه رتک اراک بو ٌهثب ,تهراهچ

 دنا هتف ر

 هاو یناهنچ ترهش مدرم
 انو . تغاس

 هدهمب ارنانساد موم
 زا رتسوص زبت ماف ر ب و نرانکی اب روس

 يوروناک لایاووبارب « *
 ره هک د نتسه یردو ۰ یچ جد

 ورج قاب ما

 اماح

 دن راو هک یمک شع
 داهديم ۱# وا یب وخ ی ۰2

 روتن وم,ا زنا !رب ,ل 2
 سا, نما ی ره ند او رک راک وبا هن وب
 تازه و زاوآ هلپ , دنتبه _س

 < منم ماش ین رب و پا 
 ووغرر هک ودپم هدناوخ ملبف واع
 راکشو تدضاوا رف تیمهاو هجرت
 فریط زا ؛ هبوت لارد < وه
 نب رنهب نا و نانس و دنه ربف مایف ًالم
 ریاظن یب یزاب و ر هش باغتن |لاسملیف

 و نیصت ررو« نآ رو بش آ و بد»
 ار مابف نا .تف رک را رق ای زدوجمن
 .هظحالم یامهیانیسر لی دز هبآآ رد
 , ورک دبهاوخ



۱ 1  2 
 رتهب یناج .ینکب مهرتدب نیازاهچ رک !هراد تت-ود لاح رفرو

 و یئاد رگ راز نیشامهک تحا
 ۳۷ ِ | مچ

 یدد۶یناج ها توکص نیا:تفرورف رکشبو درک ت
 2 |هدنخ یادص رگیدزهکنیان ودبو تخادنا تشحوب ادسیلآ ۱ ِ

 : تفک سرب شوش

 ؟یدرگ یمرب مقوم هچ هک وکب.«ینزیمن فرحا رچ!یه-

 . :تفگ یناچ
 ینادیم .مدرک نفلت وت عوضوم نیمه رطاخب-

 نمو هدش هتبمهار ,درادیدثن یبیشآ رسهک میتسه یاهداجرد

 نونک اه.

 .. متسا وغیم

 . تسیچ ندرک نفلت زا تدوصق« مدیبمپفالاح

 ٩ ی وگب یها وخیمهچ -
 وت و دوشیم هتب هداچ نامکتات هک تسایا مدوصقم -

 مهنالت ور نءدزت هارندوبدودسم دوج واب هک یا وخیم
 هدب ناش ار تنط دظنسح هب ینکیم

 : تفک یگنفرک اب یناج

 نیاذاو تمنیب متساوخیم اک مدرک نفلتوتب نیایاربس

 . مدوب لاح شوخ یلیخ زین ثیح

 یتساوخیم! یفاجهراچیب س

 . یدوبت دلبار شهاد

۰ 

 0 را رفنمتسدزا

 ارم دینوآب هناثداص اقآ : دیسرپ تسا را زا لیماک
 .دب راد تسودهچ یارب

 زا یر شوک
 7۳1 لر :آ یلیخ . هک

 اسی.دنک تحارار

  رف نازز شیت «یوسبو دید رک حراش هژاغمژاودژ
 د نا اوری مدد هتفرک شاهفایق. تسننآ نامرف
 ۳"! ,هتشاب اتجیتن وهتخادنا اهن یاهکسهک

 ِ یدئلب یادص دشراوتسا لدتشپ هکنآ ژادعب
 ۱ دق هداجژا ادنیشاممها وخیم؟ دن رظاح همه

 9 «نآ وژ
 )۷ ی

 دززرطردهک دش هجوتمیناجداتفا ها رب نشامهکنیمه
 تنرا رانک لیماک,هدشلصاح یتاریبغت نارفاسم
 رک و ووب هدشهتسسب یدناباپ هک وا یمخز یناشیپهب و

 شر- هوش: دزیمترچ بقعنآ شدوخ" یا رب اپنت <(دزاچ
 ورررپ دردلمودوب هدرک لافشا اد تس را ول ماک تشب یلاخ ۳9

 ربهنرگاج تشادن هلصاف یناجاب دایز هکیتاه یلدنمژا و دی
 زا ار ارقام نشت زرطیناج هکیلاح نیعرد

 یراکیسهتسب ی موکت

 تسا هتف

 ی شبلاودنایم ۳
 ۳ در

0 2 ِ 

 ۳ ازت
 . داد 0



 رداهنا جاودز | دقع یلک رولپ

 راکفا نیارد هکنانچمه . دند و یک ندرت
 | و لود ارور دخ یق-ع ابیرقت ز ۱

 ی دنا تو یدزاو نیعام درب درایو
 ثهج ارشرس یناج . دش جراخشتسد ژانامرف هکبررلب

 بارخهداج ادشرک ذورکفو داد یناکت راکها هن وک نیا زا مال

 ۰ تخور

 دوبهدش اجباجیکدنا ناکتنیا رثا ددهک تسنداهب لباک

 : تک

 دشاب هدن ا.ش یناشیپ مغژهبیاهمدص ناکتنباهک مداودپا
 ۶ ته تندا

 تحا رجنمین شیپ هکن ک شومارف .شابن تحا ران من اجهن-

 , هتشادرب

 : تفک ودز گنچار تن را یوزاب

 نمتدوص یورمخز نآ شاک . منک شوما رفمناوتیمن-
 كي میدیسر دصفم هبهکبتقو یاهدادلوق هک دشابتدای ! درب
 » ینک قبرزت زا رک دش لربمآ
 .منکب اهراکنیا زادیاب هک دنایمنمدای و مرادراک یلبخ# 7

 : دیس رب لپماک زا یدجو عطاق ین "حل اب دعب و
 ؟ یتسه قشاع ابآ-

 + هه هه
 , 1 یشاب قشاعهکینکیم سامحا ایآ -
 : تفگ و تخادنا واب یهاگن توغراب لیماک

 « مئادپم ! هلب ی ی 0

 ... اممینک ضرفهک تسین بیجع ون رظنب ابآ

 ی ۳

 . دشاب یم زین نکس

 ریز

 یناجیل ودیوگب یناج هب هک تشاد فرح یلیخ یتیلآ

 داد هیکت را ویدب و تشاذگ نیم زار یشوآ ناهگ ان
 ای بش تا

 درک حرطم یرگیدروطاد شبلطم لیماک فصدنیا اب
 :دیسسرت ات وا زا

 ؟منکباشزایصوصخ یلیخیلبخ لاوسكي متاوتیمایآ -

 , دبس رب هب دیهاوخیم هچرها هنارچ -
 تسود ارمامش ارچهکم نادب مهاوخیم هناقدابیلیخ

 , دی راد

 رظن زاارلیماک یاپان سزا داب توهش یئاک دیداب تضرا

 شیاهیلدخاب هدیعلباد یذیذل یهاسهک یاهب رک لثمدرپ ودینارذگ
 :تفگ ودیسلار

 هفرص ًامطودبتسه شامملقع یاراد امش هکشيایارب -
 , دیشاب یموج

 هناداتسا هکشيا رتهبهمهزاو دینک یسم تسردادغ بوخ

 , .تینک يم یطایخ
 شرامش تثگنا اب دروآ یم ناب ژرب ار لباک تافص هکیتقو
 . تشادیم هگن اراهنآ

 : تفگ و دی یاهدنخ لیماک

 ؟ هتوگب تقادص یورزاهک متفگ امشب نم اتآ

 : تفکو تفرمهرد یسن راهنایق
 راظن زا اشیپگناو هبیقگناف مد رکن ض رعفالخ دینک دواب.

 مالک مه دااب نونک ات نمهک دیتسه یرتخدنب رتباذج یسج
 . ماهدش

 تسنرا تروص نوچشتروص . دادناک: ادشرس لیماک

 ۶ تفگ دوب شقنمو هترگ

 (مایتان) . ۰ .لواهندتفک الاحار تقیقح -
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 ۱ او رها ,كرزب نادر رثا ناز ۱ » یعفا وو جیم راکهاش

 ۷ لک یه تر

 دوشم هداد یا ۱ ملیف ن ارد راب نیل !وآ یارب وا اش و ( اجنارعو ار هر یار

 #«الا#۶ ۱۶ ۲

 زا ۳ 1 اطح هد
 0 ۷۸۸ ۱۱۳۳ 
 ۱۱ام 81011 ۲

 و۲, ۵ ۳سب 9
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 ی
 نر

9 
 نواب ۱۴ ۳:۵ هما

۱۱ 10 

10 0۷600 ۷ ۵ 
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 هد نت ۱۷۵۵۱ یوم

 044 ۵:0. ۷ ۸۵۲ ۲ ااورب ی نو لب 3 9

 ۵ رتمازء# ۷۸۰ ۸۵ ۵
 ۸۷ 00101۸8۱۸ ۵۹ تینا



 ٩ اقسام ززاضطا ر رد رد بشپ
 ساید

 هو م هدر و تفگش رث) یعف ۰
 دراد یلاعو قیمع یادژ وس 4 در ۱ اد و ح

 یگنر یلر ۳ رام گل 1

 هریهذآد شات ریز / نآ رپ من هر باری راه يب ویو هو راعب هک یعلبف نیست

 هه «كزا ا و ترا ؟ی و

 تساهدرک میظتو

 دلا رتشاب

 فو رعش كم رع راس

 ناویلاس یرات ۰ ۱

 و پت ۵ تو و هوره تن ربات 4 79 ٍِ

 یر

۸5۱۷ ۷ ۸ 0 



 ق مد دزد»

۱۱ 

 أ
 نو و

 7 اب

 د هووب هدشن قفوم ز هم هتشذک یاهلاس ات ووخ ینالوط ۱۹۵۷ لاسزاسلوپ ناکشیپ رنه تسیا رودیشاب هتشار رطاخب رک ا دش یم یاهزادنا ۶ اراق] نیا دیال
 زور مات ۳1 مت تاطد ملیف شات اب «لوک (كنیک )تاندو «نینرامینوند  «یریناج» « نیت رامنید» 1 و 5 فوم زو و۵ 0و دنن ا«یو هدشیمهدید «نوبتایو دورول ادیدج هشیپ رنهو هدنناوخ مات
 ۳ فخاب یم۴هزاج" دون تک یشووما یت ورودو بوهیاب افتاب «روپاکنس هاررد» مانب اینها : یملیفرد ۱۹6 ۰ لاسرو ۰ دیدرک هیمت یو تک رش اب یلاکبزوم ياه :امن زا یگان وا یلعغ تره# تقیقح مایف دوش یرتشیپ هرافتسا وا یادسزا هکن 7 یارب و دوب ند رک رب هحفص رروم نادنچ تشاد هدپمپ ارمیف و ندناوخ زاوآ طقف شلغش دورکانیسمااع وراوهکتبازا لیق وا ,.دش ار تلمب هات نیا مامت اب یلو تف رگ را رق شیاتسدروم مایف هررب مان دلاب رد هک هدوب یناوخهژارآ ناکشبپ رنه هیبشابب رقت شعضو ار شیلاج یزاب و دیسر پاچب هدرپمان ملیف رفت و داقتنا نم ۱ دینامرفیم هظظحالم ]ر شرب وصت هک مههشپ رته یاقآ نبا یراب اغوذطم رد شان شیبد 9 ج1 جوسروو و , تفایدار انیسملاعب هدوب يل ادیک و. مرگ یادم یاراد هکنیآتلمر طقن
 . رومن تک رش < یلاب هاررد» هر الابو «یتخیشوخ ار هتناتکتا ءاررد > ؛6 شک ارم هاررد» ۰ «وید هاررد» مانب رگ: د یاهملیف یرس ملیف تارثا و یر ورا کا كلي رو تهج . نیمهب : دنک تیقف وم ,پسک ام می هاب ض ژ تیقف و« ز تساوتت دادهنارا ۱۱ لاسرد ۱ یاب نی رتب یوهک «موریمدوخ ریخا ملیف هک ی امنیص ءارب» ملیف هکیرواعب . وروآ رابب وا یارب یمیاظن ی تبقنوم مایفنیا
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 (تنوعاراب)نیمزیودشیامل نی رثگ در

 (زورمین یارجام)رب وک یراک ملی
 دونک |

 )و رک رب تعوک یا اب نام
 تا و : تا
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 (۱۷ءاگتشادزاب) سل وهمابلی و دونکا

 (مدردیبش) ندوپیه یددرا نت رک

 (تیدبااتاجناژا) اوتانی- كنارف ۲ هچردرونکا
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 تسوب اوین مرک فرصم اب ناهج

 نکست ار شطح نا هعنآ یارب
 دامن داجنا ارتوطر نیا و هداد

 مناد_ روطب ار اون مرک یتیاب
 .دنزک زا امش تسوب ات .دننکل اسعتسا
 1 ,دنامب نوصم لورجو نیج تقآ

 لیکتیجف یاهلولس اهن ملیمز

 حشوت اهلولس نیا یناوج ماکنه هک «
 تسوبیم و یئاببز دوخ تیوطراب و «درک
 شات داشت هاچ هیت دخل

 نارج صاعتازد دوشمک تبوظر نیا پاتما

 تس# لاک ترس
 نادتفو توهک را ره هکد وخیم حشرت یتوطرهراوده .ندب ٍتسوب نیر زرقژ

 :توط نیا داجیا یارب ۰ هدرکیم واجرا گورچ رب زوج تسوپ رد اج دم توطر حشرتا
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 دشام وب مرگ هیلرا هداع نادعو هر هدیمان تب رسوا هک 1

 توارط تابجوم هراومحو طلنح یکنتت و
 ؟شخ لبافمرد ار تسوب تبرسوا

 » هووایم مهارف اد .تسوب یمرتو

 4 2م مصر رخ 2
 اب نره تسریع ۳ |ی مت نک
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 ٩ نادن یلخ»

 نا وج
 . دش هداد شیامل لا ویق-ف رد وا زا

 پاوج كل ردخد » ملیف هک یسیلگنا

 ی ور تک و
 دادنآ یناسآپار لارثس نیاب

 است اسم یابلیف هک منکیم نبدصت

 رک ارخآ[ داتسه یتسپ روت یاهزادنا

 دشابن ملیف رد « لک انکپسا ودشاب رارق
 » دب رخ دهاوخن طیاب یجاشامت

 روج و راعاش ابآ موشپن ملاق

 ةيقج دی اب ملل رد یل اش ابتیاههبنچ
 هراسقو ملیفرد ۰ دراذگ اپ ریز ار
 رطاخب طقف هک ار یصقر «دوقلع
 هدش«ع۱ رتخا» ناحایم رظ؛ بلج

 شیاتسرو یبهذسصق ر كب ناونعب
 تساناتسم دی | هد رک یف رعمادوپ
 مه ناتدیدج ملیف رد دراو+ نیه
 یارباهن[كروسشاپ هتشاد دوجو
 انباسم نوچ.تسا تیعش نیدکنم
 همهاپ [-میتسین انش] فچرد یکدن )
 رابتخ ارد اش ملیف هک «یتاهالطا»
 دنتسم و یقیقح وراذگیم یجاشامت
 - ووشیمتحاران یزن وب تنک ؛تسا
 رد دوچوم مقر هک دنکپمرا رما
 شیاتسیارب اتقیفح «دوتفم هراق»
 زاشیب نمراچان ,هدش راجبا ادوپ

 : میوگیم طقق و منک یمن تحپ نیا
 راکسه كب هک تسا فسات یاج

 , تسینام ممجرر اچنیایزن ودنآ
 هک یدنله راگن هعانزور كي

 هلابن دهووب یرن ودن ارد اصخشیتدم نارجت
 کا و دریگیم ارم فرح نیم

 عون كي یرقنم ةراق » رد هک

 یم مذچب «لاونکلتنا یزاب هقحو
 نادرگ راک یلازیموا راک - دروخ

 دروآیءامرطاعب و رریکیم ار هنایم
 صوصخ رد وکشنک یا رب سن | رفنک هک
 یارب هن هدش لیکشت «تیچراوبد»
 نیااب-یووقنم هزاثو ملیفلا داقتا
 یل ایل ایا تشیهیا رب یغاهدو لد لا
 بدن |هداثفا تبحصزار هدنامن یقاب

 بدا یور زا یکسیو یابسالیک

 < رجب یاهتسب راتن اموک دو یتمالسپ
 هتاخ سنا رفنک و دوشیم هدیشک رس
 . دپ ای یم

 : رهظ زا دعب مین وب تعاس
 هبنشکب بش» ملیفشیامن رد تک رش
 دیدشندز فک و یوالگ وب لوصحم
 - مایفد و زیبا هحزا كب ره نایاب رد

 ؛ روظزا دعب مي و تعاس
 «نیچراوب د»ملیف شیامن رد تک رث

 و) مدب مدنا اسنایچ اش امن -ین ایلاتپا
 فرغ زمو نیرت دروبیپ رد اقافنا
 تهچیب (::ملیف یاه تسق نیرت

 مدوخ یژر-ذا نم - دلن زیم
 اراش» سن آسنیا همناخ يارپاد
 و منکیم هریخذ «ینایلاتیا مزینات

 رو س دل راد روضح ترا

 روشک یاهمچ رپ
 ررتاوزب وا و هدننک ثک رذ ٌياه
 ووش,ههدب د ؛ نآ هلیجت*

 نیم ر و رم لیم

 را مچ رب
  هبح اتتفا یاهقطن
 رگبو یاهتیصخش و لاوبتسا سر

 هرگنک سپسو دوشی.داجیا یکی ژاب
 دد رکیمروتسد دراو

 : زا تسرابءزو رما همان رب
 و امنیس طیاور سوصخرد تحب»
 هینچ , رصاعم ندمت اب نوب زی ولت
 لئاسم . یناستا و یگنهرف یاه

 «ناب یدارآ
 « می و ۱۱ تعاس نردح رد

 نلاس زا « هلصوح نتفررس رثارد
 نآ رد هک «كررهنیسد ترامع

 تسا هداد هملج لیسکشت هرگنک

 زوئهنااس لغادرد . موشی« حراخ
 ..:واملیسطب |اود سوصخرد تعب»
 , وراد همادا «خلا

 رد روضح + مبل و۱ ۲ تعاس
 یرصم تثیه یتاعوبطم سنا رثنک
 لک رد هک یسابماافسو, تساب رب

 « رصم تایب دا ورنه یلاع یاروش

 تاپ دا هلجمناریب درس تیه سیلر
 ناک دنسیون نمجنا لک دید ,رمم
 . تسا روشک نیا ملق هاگشاب و

 ناتسود هک دوشیم هظحالم
 رظن زا ار مزال تابیترت یرصم
 یاسوبکاروخ و تاب ورشم دوجو
 مهارفناراکن همانزور یا رب ددعتم

 هدنبآ هرامشرد

 ته  عورش و لک و رب لاویتف هب ط وب ره

 1 وینسأ نیارد هکیلاههلیف صوصخرد یداهتنا

 ۰ دشهد را ذ* شیامن ضرعمب

 یی: یرصم تثیه یاضعا
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 لب , تست یمایس ملیف نیا
 ۱ تسا یی رات

 رهلزادعب_میا د۳ تعاس

 ناسا میل دنا یکیردنتف ر ورف

 لب هدهادم تسبج نویسکژ و رپ
 مردراب یارب < «بنکی بش»

 :رهزادس مینو تعاس

 ۳ ملیت شیاد رد تکرش
  س «دادن یفنم باوج كرتخد»
 ابو ملیفشیامن همناخرا
 یگدنیارت ته نانکدنیامن زا

 اس تنسصوصخ رد یرالک وب
 !گووشیم نباربرارق روشک نیا
 [لت  سشوصخمتابیت رت یداد

 راک وب ثرافسردارناشب اپملیفژا

 منی سیراپ رد
 ۲ روساطزادعب مبناو تمام

 >یسدر ملیف شیامن رد تک ره

 ۱ «وجشعارآ
 1 ۱۱۵ تعاس

 "۲ ؟لوبارژ كبژلر» هطرعم
 دارا یکی ژلب داگن همان زو ردذچ
 اس هدهاتبو یدنلهو یسیلگنا

 !ردآ ,دیخ و هناقمحا یاههماد رب
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 تربشک یراژک رب یارب هکینادنمرنه موع نونکا -تشر
 هچاوم .هیحان نی تسوررنه مررم مرک لاباتمااب دندشيم دراو ته رب
 رد ناریا ویدار روهشم هدنناوخ هیلاوناب تردنکنیل وااما دندشیم
 هللاوناب ترسنک تسرب رس هکن ]اپ دش هجاوم لابفتسا مدعای رهش نیا
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 نلاسرد دوخ هداوتاخاب روشی رضاح سکچیه دننک قرق ار نلاس لاسیر هام تخادرپاب هک داد هزاجا اهن ابو وود زاب ترستک نلاسب
 روش ین ادو دشفا " هچنانچ یرافانم دهاش و ووش رذاح تسرورنه ناو هدب ره شیامل
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 اتعا یب یا شوک رد

 یر زر یدادد نآ رث دران 1
 ۳و .هر هک تسا < زردنا رس و" 2 رام ی

 و یار
 ۲ وا ششم

2 ۱ 
 ۰ تسوارته نویدع ملی بهار

 ۳ ی رلیلپ ی لوس < رلتیه یاهزور نیرخآ و
 2 ۱. تصا هدش شب نام رو ایپملک یناپیک هلبسوب

 نارغآ نردب نوچ دییب واو شریابت ظناح یامتیس «
 تعژرگنا ن

 ًامثیس زا یدودحم تدم یارب و
 و (نزهار یون ا ووم» تف رک هرانک
 دز ووب انا ولیسیدعب یابملیف «انآ>
 ژاغآ هرابودار دوخ تیلاعف یو
 د.]ایتدب شءوو لفطهک دوب هدرک
 راهظا:شرهوشب مقوم نیا ردو
 هب ار شنادنزرف تییرت هک تشاد

 تک
 "ربارف یلکی نونکا هکیروطب
 ارابرم» + تسا هتف رداب ژا وهدش

 نکا این و یتق و یا هلیف هشبب
 نایاب نودب یاینو « داتا زاب
 هدنرسپ یاییاقشپ ٌهلبح و
 لزدنمرنه رونک |«سودل ون رآ>
 (رر مهم لرود رد نم راک یاهقشع
 اش دوشم رهاظ هدزپ
 یک )کن رتروصب عاوت ازاک
 جرت نودب) هقبقد ۸+ تدس و
 راک اب اسرار آور هیون تنوماراپ یناپک رد
 ار روش دیفاوخ

 رردعس نآزاو دهدی«حیجرت امنیس
 زااما تسج دها ون .تک رشیملیف

 ملیف رد تک رش دامنشیپ فرط ره
 هکنیا ات دیسریم اناولبس یار
 هلمجزا ملیف دنچ ردشره ورا رصاپ
 لبان یالطدو نیمامو«سیلراد
 ا)هلیف نیارد تک رشر)دعب وومن تک رش
 دمآ ایئادب شدن زرف نیموس هک دوب
 نیکنصر شب زا شب شب ردا« هقیظ ور
 قلعت شروخب الماک وا اما,. دش
 رد شا ینطاب لیم مغ ریلع و تشادن
 اربخاو <اهک رک و اهررء» ملیف
 «خلن نیمذورد ونیک رپ ینوتنآاب
 ۱ ,ووءن تک رش

 هراتس كت

 كي اروا لاوحا نيا ماتاب
 ۰ یم هیبشتهراتسكن
 رناک راتس ممجزارود هک یا

1 

 وسبث هک نودب ,دهدیم همادا
 شما ز هکنبا ابو وردگب ی ابا رب
 ۱ ۱ هاگناب هظعا كيرد
 انارلیس ,دنک یفالت ش اراد

۳ 

 :نانشم هاگو

 نم
  ژارباواب مدرمف

 ۳ اب ایخررد د رادن
 اظ و تی و د



 راک _ِِِِ

 دوش یگ میترا هرتیدمک رد دوویلاهكرزب نیدمل ب وه باب

 زا قشع طایخ
 (اونا زاک یاه,)
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 هرعس کریس
 1 يا هوومجم هک یرنه ریظن یبرثآ كي
 .ربنف نگ دز یا اه هتوس اس نی رتیلاو

۳ 
 ررامنیم ثاا دا.رساللک را ]ناتسود رنهمپ دار

 لنل او 2 ۱ ۹000۵
 کت 2 9

 ۱ ۱ ۷ ۵۵ اش یقش ۳ ۱۳ ها ۳ رم چهل 1 ٩ ۱ ّ ۷
 ریسجت وه)ینس

 ,دومندیهاوخ .وس زا یتاعطق
 .نووهتب تان

 : ولاع  ملیف نیا

  ول رب.تداز وم ۵. ب
 رکهاشنیرت
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 متفه تباچجح

 ه)رزپ نادنمرنه تک رشاب

 یود 7
۸9۲. ۱ ۸۰ ۰ 


